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RESUMO 

O artigo faz um balanço da produção historiográfica brasileira que tem a moda 

como objeto. Examina trabalhos desenvolvidos em programas de pós-

graduação em história nas últimas décadas e finaliza com algumas proposições 

acerca de temas relacionados à indumentária, moda e aparência ainda 

carentes da atenção dos pesquisadores nacionais. 
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Abstract 

The article aim is to analyze the academic production of Brazilian historians that take fashion as 

an object of study. It examines works done in post-graduate programs in history in recent 

decades and concludes with proposals on topics related to clothing, fashion and appearance, 

yet lacking the attention of national researchers. 
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Introdução 

Escrevendo em 2002, a cientista social Solange Wajnman, observava que, se a 

moda estava em plena consolidação em várias dimensões, o mesmo não 

ocorria na questão da construção do campo da moda enquanto campo do 

saber. Em artigo publicado no ano seguinte, o historiador Adilson José de 

Almeida também considerava incipiente a pesquisa acadêmica sobre moda e 

indumentária no país, chamando a atenção para o fato de a moda, até aquele 

momento, não ser sistematicamente investigada nas universidades brasileiras. 

Conforme o sociólogo francês Frédéric Monneyron, a História esteve durante 

longos anos esquecida de se concentrar sobre a vestimenta e a moda. 

(MONNEYRON, 2006, p. 4) Elizabeth Wilson e Joanne Entwistle, por sua vez, 

lembravam que, por muito tempo, a moda também “foi negligenciada ou 

considerada assunto frívolo, não merecedora de análises sérias” pela Filosofia 

e pela Sociologia. (WILSON e ENTWISTLE, 2001, p. 1) 

Nas últimas décadas, contudo, o quadro mudou consideravelmente. Nos limites 

desse texto e sem pretender me alongar nos aspectos que tiraram a moda do 

limbo acadêmico, vale ressaltar a expansão dos cursos superiores de moda no 

país, a partir dos anos 1990; o número expressivo de grupos de pesquisa com 

foco na temática cadastrados no CNPq,2 inseridos em diferentes universidades, 

públicas e privadas, em todas as regiões; a difusão de eventos científicos com 

ênfase nesse objeto. A publicação de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado; as coletâneas de textos que emergem dos grupos de pesquisa e 

dos seminários; a criação de revistas como Moda Palavra, IARA e Dobras, são 

algumas iniciativas que reforçam um quadro profícuo. Somam-se a isso as 

edições brasileiras de autores consagrados que contribuem para o 

embasamento teórico e metodológico da pesquisa em moda no país. Pode-se 

afirmar, portanto, que hoje o “acerto de contas” da História com o tema já está 

feito.  

                                                           
2
 Pesquisa realizada na base de dados do CNPq em 25 de março de 2015 encontrou noventa e seis 

grupos de pesquisa em atividade. Disponível em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Moda e indumentária no Brasil: balanço historiográfico 

Visando estabelecer uma metodologia para mapear a produção acadêmica 

com foco na moda no Brasil, os trabalhos foram divididos em cinco grandes 

eixos, considerando-se apenas dissertações e teses desenvolvidas em 

programas de Pós-Graduação em História.  

O primeiro viés a ser destacado é o que reúne pesquisas na perspectiva da 

indumentária e das práticas vestimentares, dos séculos XVI ao XX. Neles, mais 

do que falar de moda, busca-se examinar as funções da roupa, seu papel 

simbólico, distintivo e contestador.3   

Adílson José de Almeida4 inaugura uma linhagem – diga-se de passagem, 

ainda incipiente no país – de pesquisas em indumentária na perspectiva da 

cultura material. Ele propõe-se a refletir sobre a dimensão econômica dos 

uniformes da Guarda Nacional – analisando cortes, cores, matérias-primas, 

entre outros aspectos – e discutindo práticas, representações e distinções 

sociais, ou seja, as dimensões simbólicas do seu uso.  

Rita Andrade, também numa abordagem cara à cultura material, examina a 

trajetória de um vestido desde a sua aquisição nos anos 1920, em Paris, até o 

armazenamento no Museu Paulista, em 1993.5 O levantamento sobre os 

modos de confecção de roupas em São Paulo na década de 1920 e a proposta 

                                                           
3
 Vale ressaltar aqui o pioneirismo de Maria Beatriz Nizza que, no capítulo “Sociologia do trajo”, da obra 

Cultura e sociedade no Rio de Janeiro:1808-1821, discute as variáveis pertinentes para o estudo das 

relações entre grupos sociais e a indumentária: seriam a forma das roupas, o material com que são 

confeccionadas ou a abundância e variedade dos acessórios e enfeites?  Para responder a essa questão 

e investigar a relação entre traje e ato social, ela utilizou fontes variadas, desde as obras de viajantes 

estrangeiros que passaram pelo Rio de Janeiro no século XIX a textos de jornais, dicionários, memórias, 

manuais de etiqueta e um inventário post-mortem. SILVA, Maria Beatriz Nizza da, op. cit., São Paulo: Ed. 

Nacional, 1978.  

4
 ALMEIDA, Adílson José de. Uniformes da Guarda Nacional: 1831-1852; a indumentária na organização 

e funcionamento de uma associação armada. Dissertação (Mestrado em História Social), Universidade 

de São Paulo, 1999. 

5
 ANDRADE, Rita Morais de. Notas sobre roupas na bibliografia. In: Boué Soeurs RG 7091: a biografia 

cultural de um vestido. Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2008. 
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de contextualizar os usos da peça na cidade para a qual fora trazido permite à 

autora contrapor o imaginário da moda estrangeira, aparentemente 

hegemônica, às evidências materiais das interferências dos sujeitos e outros 

atores (tempo, clima, condições de armazenagem) sobre as roupas. Com isso, 

ela apresenta uma contribuição relevante aos estudos culturais. 

Outra pesquisa nessa perspectiva é elaborada por Camila Borges da Silva6 que 

trata da hierarquização da sociedade que se conformou no Rio de Janeiro 

durante o período em que a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil. 

Vestimentas, joias e penteados, além de uniformes e insígnias que se 

relacionavam com funções ou cargos, evidenciam a distinção social e o papel 

que esses elementos exerciam numa sociedade altamente hierarquizada. 

Otavio Pereira Lima examina o pensamento de Afrânio Peixoto com ênfase em 

sua obra Elementos de higiene, publicada em 1913. Ele coteja o livro com as 

colunas da revista Fon-Fon para analisar as práticas de consumo, a influência 

da moda europeia e a sua inadequação aos trópicos, investigando os 

diferentes sentidos das críticas de Peixoto, um dos expoentes do sanitarismo.7 

Tendo como referência o universo vestimentário hippie e numa perspectiva que 

compreende a indumentária como um produto cultural, Denise Oliveira 

Gonçalves aborda a potencialidade da moda como linguagem. A autora enfoca 

a atuação dos agentes da moda e como eles fazem com que movimentos de 

caráter contestatório convertam-se em argumentos de consumo.8 

Finalmente, Claudia Pereira Dutra9, examina a história da prenda no interior do 

Movimento Tradicionalista, organizado no final dos anos 1940, em Porto 

                                                           
6
 SILVA, Camila Borges da. O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro (1808-1821) 

Dissertação (Mestrado em História), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009. 

7
 LIMA, Otavio Pereira. Higiene e vestuário no início do século XX: algumas ideias de Afrânio Peixoto.  

Dissertação (Mestrado em História), PUC-SP, 2006. 

8
 GONÇALVES, Denise Oliveira.  Avesso e direito: movimento hippie e mercado cultural da moda. 

Dissertação (Mestrado em História), UFU, 2007. 

9
 DUTRA, Claudia Pereira Dutra. A prenda no imaginário tradicionalista. Dissertação (Mestrado em 

História), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2002. 
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Alegre, e projetado para todo o estado do Rio Grande do Sul e para fora dele, 

através dos Centros de Tradições Gaúchas. Ela investiga como a construção 

de uma memória gaúcha está entrelaçada com a construção do gênero 

feminino e como a prenda produz "efeitos de verdade" como representação da 

figura de mulher que o Tradicionalismo escolheu para cultuar. 

Um segundo eixo no qual podem ser agrupados os trabalhos produzidos pelos 

historiadores brasileiros é o que articula produção, publicidade e comércio de 

roupas de moda. Nesse viés, o foco tem sido, sobretudo, as cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro, num recorte cronológico que se estende do final do 

século XIX à década de 1960.   

A mão de obra feminina envolvida na produção e no comércio do vestuário em 

São Paulo é o objeto de Wanda Maleronka,10 que investigou a indústria da 

costura entre as décadas de 1920 e 1950, a partir de registros de modistas, 

costureiras, bordadeiras e floristas. A historiadora discute as condições 

precárias de trabalho das mulheres, muitas delas imigrantes, as técnicas 

envolvidas na aprendizagem dos ofícios, o saber transmitido entre gerações e, 

ainda, a relação entre a criação de roupas e o crescimento industrial. 

Mitsuko Shitara analisa as mudanças da moda nos anos 1960, as alterações 

no campo do design e na forma de produção das vestimentas e a emergência 

de um novo consumidor: o jovem. Examina como São Paulo, naquele 

momento, e, em especial, a Rua Augusta, se torna o lócus de novas 

experimentações estéticas a despeito da forte influência da moda estrangeira.11 

A cidade de São Paulo também é o espaço privilegiado pelas pesquisas de 

Anthoula Fyskatoris e Maria Claudia Bonadio. A primeira discute as 

características do varejo da moda e do universo das vestimentas dos 

paulistanos, integrando comércio, urbanização e industrialização como eventos 

                                                           
10

 MALERONKA, Wanda. Fazer roupa virou moda – um figurino de ocupação da mulher (São Paulo 1920-

1950). São Paulo: SENAC, 2007. 

11
 SHITARA, Mitsuko. 1960: Nova Iorque, Londres, Paris e São Paulo. Dissertação (Mestrado em História), 

PUC-SP, 2010. 
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inseparáveis no processo de desenvolvimento urbano na virada do século XIX 

até a primeira metade do século XX.12 Em sua tese, Fyskatoris retorna ao tema 

do potencial de consumo da população de baixa renda, analisando as técnicas 

e os pontos de venda, os produtos comercializados, as campanhas publicitárias 

e as estratégias empregadas pelo varejo, numa viagem que nos leva da Casa 

Alemã ao comércio da Rua 25 de Março.13 

Maria Claudia Bonadio aborda, em uma de suas obras mais relevantes,14 as 

correlações entre o crescimento do consumo de luxo, os novos padrões de 

sociabilidade das mulheres privilegiadas e as mudanças da cidade de São 

Paulo no início do século XX. A historiadora foca sua análise no Mappin Stores, 

primeira loja de departamentos a se instalar na capital paulista, em 1913. 

Em trabalho mais recente, analisa a relação entre arte, moda e música como 

vetores do desenvolvimento da indústria de vestuário no país. Ela examina as 

políticas de publicidade da empresa Rhodia, cujo objetivo era ativar nos 

brasileiros o gosto pelo fio sintético, popularizando o seu uso. Empregando 

vasta gama de fontes, a autora foge de uma perspectiva descritiva, oferecendo 

uma consistente contribuição à história da moda no país.15 

Duas pesquisas destacam-se por analisar a história do comércio de moda no 

Rio de Janeiro. Marisa Gorberg, em Parc Royal: um magazine na Belle Époque 

carioca,16 apresenta a trajetória da loja de departamentos no período 

compreendido entre o final do século XIX e os anos 1920, período em que 

                                                           
12

 FYSKATORIS, Anthoula. O varejo de moda na cidade de São Paulo (1910-1940): a democratização da 

moda e a inserção do consumo de baixa renda. Dissertação (Mestrado), Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 2006. 

13
 FYSKATORIS, Anthoula. A democratização da moda em São Paulo (1950-2011). Tese (Doutorado), 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. 

14
 BONADIO, Maria Claudia. Moda e sociabilidade: mulheres e consumo na São Paulo dos anos 1920, São 

Paulo: SENAC, 2007. 

15
 BONADIO, Maria Claudia. Moda e publicidade no Brasil nos anos 1960. São Paulo: nVersos, 2014. 

16
 GORBERG, Marisa. Parc Royal: um magazine na Belle Époque carioca. Rio de Janeiro: G. Ermakoff, 

2013. 
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ocorreu um complexo processo de transformação nas esferas da moda, do 

comércio, da comunicação, das sociabilidades, evidenciando uma modernidade 

urbana. Ana Cláudia Lopes, por sua vez, busca preencher uma lacuna nos 

estudos de história da moda no Brasil em relação à Copacabana nos anos 

1940-1950. Investiga o surgimento das novas butiques no bairro e como 

ajudaram a forjar as ideias de modernidade associadas a ele juntamente com o 

Hotel Copacabana Palace, o Cassino Atlântico, restaurantes sofisticados, 

prédios residenciais e comerciais que agregavam luxo e distinção.17 

O terceiro eixo contemplado reúne pesquisas voltadas para o papel social da 

moda e como o consumo define os membros das elites urbanas nos séculos 

XIX e XX. Em sua dissertação, José Mário Martinez Ruiz investiga a 

construção da identidade da elite paulistana através da etiqueta, da moda e da 

sociabilidade, num período de transformações urbanas e modernização da 

cidade (1895-1930).18  

Viviane Adriana Saballa19 tem como eixo central a análise da elite de Pelotas 

através da indumentária, num recorte temporal que vai de 1890 a 1914. Em 

sua tese ela mantem-se nesse viés, examinando a demonstração de status e 

poder da elite urbana de Porto Alegre nas décadas de 1910 e 1920 e como ela 

se define por meio do vestuário adequado e luxuoso, de forte influência 

europeia.20 

Diocleciana Paula da Silva estuda a apropriação da moda parisiense em 

Fortaleza nos anos 1920, refletindo sobre os padrões absorvidos pela elite 

                                                           
17

 LOPES, Ana Claudia Lourenço Ferreira. A Celeste Modas e as butiques de Copacabana nos anos 1950: 

produção de pret-à-pôrter, consumo, modernidade e sociabilidade. Dissertação (Mestrado em História 

Social da Cultura) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2014. 

18
 RUIZ, José Mário Martinez. Etiqueta: sociabilidade e moda: a identidade da elite paulistana (1895-

1930). Dissertação (Mestrado em História), Unesp, 1999. 

19
 SABALLA, Viviane Adriana. Parecer para ser: a função social da indumentária em Pelotas (1890-1914).  

Dissertação (Mestrado em História), UFRGS, 2001. 

20
 SABALLA, Viviane Adriana. Indumentária, representação e narrativas visuais: a mulher como 

idealizadora de sua identidade na Porto Alegre de 1900-1920. Tese (Doutorado em História), UFRGS, 

2010. 
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emergente composta de comerciantes e profissionais liberais - 

autodenominada moderna, mas com práticas conservadoras - e a incorporação 

desse elemento em um projeto de urbanização da cidade.21 

As estratégias de poder e a construção de uma nova elite na capital 

catarinense nas décadas de 1950-1970 são o foco de Mara Rúbia Sant’Anna.22  

A autora observa que a busca da modernidade em Florianópolis evidenciava 

um desejo de assemelhar-se a outras cidades consideradas cosmopolitas, 

especialmente, o Rio de Janeiro, e ressalta o papel da publicidade na 

instituição dos padrões de elegância e beleza e seus vínculos com a 

estratificação social. 

Irina Aragão, por sua vez, dedica-se às joias de cabelo produzidas no Brasil no 

século XIX.23 A produção, o consumo e a circulação desses adornos, 

chamados de joias de afeto, desvelam mentalidades, falam de emulação de 

padrões europeus de comportamento, em especial da Inglaterra vitoriana, 

definem fronteiras sociais, inserindo seus portadores nos estratos mais altos da 

sociedade.  

Em A cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, 

século XIX,24 de minha autoria, discuto o papel da roupa e da moda na 

definição dos membros da boa sociedade carioca no século XIX. Em uma 

sociedade escravista, com pouca mobilidade social e na qual as marcas da 

diferença se inscreviam na cor da pele, os padrões europeus de vestimenta e a 

                                                           
21

 SILVA, Diocleciana Paula da. Do recato à moda: moral e transgressão na Fortaleza dos anos 1920. 

Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal do Ceará, 2004. 

22
 SANT’ANNA, Mara Rúbia. Poder e aparência: novas sociabilidades urbanas em Florianópolis de 1950 a 

1970. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. 

23
 SANTOS, Irina Aragão dos. Tramas de Afeto e saudade: uma biografia dos objetos e práticas vitorianas 

no Brasil oitocentista. Tese (Doutorado em História Comparada), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

2014. 

24
 RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Representações da roupa e da moda no Rio de Janeiro do século 

XIX. Dissertação (Mestrado em História), Pontifícia Universidade Católica Puc-Rio, 1992. Publicada com o 

título de A cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, século XIX. Brasília: 

Editora UnB, 2002. 
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ideia mesma de moda como mudança contínua, não eram foco de atenção das 

camadas urbanas, sem acesso às novidades estrangeiras, face à condição de 

colônia que o Brasil manteve por séculos. A vinda da corte portuguesa para o 

Brasil em 1808 muda esse quadro, ao impor a adoção de novos padrões de 

civilidade, novas formas de se apresentar socialmente, a exigência de 

vestimentas adequadas à ocasião, estado civil, faixa etária, transformando a 

roupa da moda em elemento de distinção social.  

O quarto eixo a ser destacado é o que agrega trabalhos em torno do uso da 

fotografia para o estudo da roupa e da moda. A moda das camadas médias no 

Rio de Janeiro na primeira metade do século XX é o objeto de Maria Cristina 

Volpi, que adota uma perspectiva histórico-semiótica para analisar os padrões 

de vestimenta de uma família proeminente entre 1890-1955. Com base em um 

conjunto significativo de fotografias, ela aponta as permanências, as mudanças 

e as acelerações nos estilos de vestimenta das elites cariocas daquele período, 

articulando materialidade da roupa e relações sociais.25  

Meu trabalho mais recente também investe nas fotografias buscando 

compreender a denominada “revolução do vestuário” dos anos 1960.26 A 

fotografia não é simplesmente uma fonte, por meio da qual observo os modos 

de vestir, os tipos de roupa e os códigos vestimentares, ela é também o objeto 

de produção de sentido social, ou seja, funciona como um mapa. As 

transformações da moda e do comportamento são abordadas a partir do 

estudo comparativo de três conjuntos de imagens do Correio da Manhã, um 

importante jornal carioca: os editoriais de moda, a publicidade e os registros da 

vida cotidiana no Rio de Janeiro.  

Finalmente, o quinto eixo reúne uma tendência mais recente de trabalhos que, 

grosso modo, se dedicam a analisar a imprensa de moda. Publicidade, 

fotografias, editoriais e colunas especializadas são as fontes privilegiadas para 

                                                           
25

 NACIF, Maria Cristina Volpi. Estilo urbano; um estudo das formas vestimentares das camadas médias 

urbanas, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Tese (Doutorado em História), 

Universidade Federal Fluminense - UFF, 2000. 

26
 RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. Moda e revolução nos anos 1960. Faperj-Contra Capa, 2014. 
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examinar como a imprensa feminina conforma padrões de beleza e de gênero, 

como define o corpo, distingue os sujeitos da moda e exclui aqueles que não 

se enquadram em modelos associados à juventude, entre outros. 

Laura Ferrazza de Lima27 analisa os modos como as seções de moda da 

revista O Cruzeiro apresentavam a moda entre 1929 e 1948, levando em conta 

o papel desempenhado pelos padrões estrangeiros nesse campo. Laura é 

instada a investigar se o Brasil apenas copiava esses modelos ou também 

iniciava um processo criativo particular.  

Gisele Bischoff Gellacic trabalha com artigos de outro importante periódico 

brasileiro, a Revista Feminina, de grande difusão entre 1915-1936, visando 

investigar as produções de sentido sobre o corpo feminino do ponto de vista da 

moda e da beleza e os mecanismos que a publicação empregava para forjar 

uma imbricação entre feminilidade e cuidados com a aparência.28 

Vânia Polly analisa os processos de difusão da moda no Brasil na década de 

1990 tendo como foco principal a revista modaMoldes. Esta, ao exibir atrizes 

em suas capas, cria um novo padrão para as publicações do segmento no 

país, evidenciando o papel das novelas na criação do gosto e na difusão de 

tendências.29 

Daniela Novelli, por sua vez, trabalha com anúncios publicitários de cinco 

marcas nacionais, publicados na revista Vogue em 2000-2001, para discutir a 

noção de juvenilização. A autora aponta como esta categoria é construída 

                                                           
27

 LIMA, Laura Ferrazza de. Vestida de frivolidades: a moda feminina em suas visões estrangeira e 

nacional na revista O Cruzeiro de 1929 a 1948. Dissertação (Mestrado em História), UFRGS, 2009. 

28
 GELLACIC, Gisele Bischoff. Bonecas da moda: um estudo sobre o corpo através da moda e da beleza - 

Revista Feminina 1915-1936. Dissertação (Mestrado em História), PUC-SP, 2008. 

29
 SILVA, Vânia Polly da. Identidade e distinção: moda nas revistas brasileiras na década de 90. 

Dissertação (Mestrado em História Comparada) UFRJ, 2005. 
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historicamente e como é operada pela publicidade sendo o corpo sede de 

significação e de subjetivação.30 

Considerações finais 

Chego ao fim desse balanço chamando a atenção para dois pontos. O primeiro 

se refere aos objetos de pesquisa carentes de um olhar mais acurado por parte 

dos historiadores, entre eles, a obra dos nossos criadores, sobretudo aqueles 

que atuaram no século XX: mais do que biografias, costureiros e estilistas 

merecem estudos profundos que se tornem referências para a história da moda 

nacional. Outro tema relevante a ser ampliado é a histórias das empresas: das 

tecelagens aos grandes magazines passando pelas lojas e marcas, algumas 

delas estabelecidas há décadas. A vocação brasileira para a produção de 

moda praia, o surfwear e o jeans também são filões importantes, bem como as 

relações entre moda e música, do carnaval ao funk, passando pelo hip-hop, o 

samba, os ritmos regionais. Há uma carência evidente ainda em análises sobre 

a relação do homem brasileiro com a moda, bem como a história de alfaiates, 

estilistas e empresas que se dedicam a esse segmento. Vale destacar, por fim, 

a necessidade de pesquisas de maior densidade acerca da indumentária dos 

escravos, enfocando a circulação de tecidos e roupas, as apropriações, as 

trocas, as distinções e marcas associadas às várias etnias e diferentes regiões 

do Brasil.  

O segundo ponto refere-se à quantidade significativa de teses e dissertações 

advindas de programas de pós-graduação em design, artes visuais, ciências 

sociais, entre outros, que tangenciam a história da indumentária e da moda no 

país. Isso se explica, em parte, porque há décadas as fronteiras entre as 

diferentes disciplinas vêm sendo quebradas. De todo modo, no que tange à 

História, acredito que isso se deva também a um longo desinteresse da 

disciplina pela moda como objeto e ainda a uma tradição internacional de 

histórias da indumentária, que Roland Barthes, denominava de histórias 

historicistas. Ao desprezar a moda como objeto e produzir, durante tanto 
                                                           
30

 NOVELLI, Daniela. Juventudes e imagens na revista Vogue Brasil (2000-2001). Dissertação (Mestrado 

em História), UDESC, 2009. 
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tempo, trabalhos empíricos e/ou calcados numa equivalência com estilos 

artísticos, a História permitiu – mais do que isso, avalizou – que as outras 

disciplinas dela se ocupassem. Essa tendência decerto contaminou os 

historiadores brasileiros. Hoje, ao dialogar vivamente com outros saberes e 

adotar perspectivas teórico-metodológicas comuns a outros campos, os 

historiadores recuperam o tempo perdido.  
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