
Qualificar: Uma experiência rica e necessária para a pesquisa. 

 

O processo de qualificação é, de fato, um dos momentos mais importantes na 

vida de um pós-graduando, afinal é uma grande oportunidade de avaliar o rumo da 

pesquisa e corrigir possíveis equívocos cometidos, muitas vezes, pela falta de 

experiência do aluno. É, portanto, na qualificação que temos a chance de absorver o 

maior número de sugestões que contribuam para a nossa pesquisa, por isso é preciso 

estar atento aos comentários e anotar todas as dicas.  

A minha qualificação de mestrado ocorreu no dia 27 de Agosto de 2018. O título 

do meu trabalho é: “Emoção e consumo de moda sustentável na contemporaneidade: 

Uma análise do programa Desengaveta.” Para a composição da minha banca escolhi o 

Prof. Dr. Ricardo Ferreira Freitas e Prof.ª Dra. Rosane Feijão. De fato, ambos os 

professores foram essenciais e contribuíram ricamente na condução da pesquisa. Além, 

é claro, da minha orientadora Prof.ª Dra. Denise Siqueira que tem sido essencial para 

manter a disciplina de sempre produzir com prazos e metas.  

Nesse breve relato me proponho a compartilhar um pouco sobre a minha 

pesquisa. A minha proposta é analisar o papel social da mídia na construção dos 

discursos que envolvem o consumo consciente de moda, a partir das narrativas 

midiáticas do programa Desengaveta, transmitido pelo canal de assinatura GNT do 

grupo Globo. Dentre as diversas abordagens de pesquisas possíveis no vasto campo da 

moda, optei pela perspectiva da comunicação, uma vez que a mídia contribui na 

construção de um olhar sobre o fenômeno da moda na vida social. 

Quanto ao método de pesquisa adotado utilizo a categorização, método de 

investigação inspirado no trabalho do antropólogo Gilberto Velho. Os episódios do 

programa analisado são divididos por categorias o que facilita a organização da 

pesquisa. Para o referencial teórico trabalho autores que discutem moda, consumo 

consciente, corpo e emoção.  

Reafirmo o quanto a qualificação foi essencial para dar um rumo mais afinado 

para o meu trabalho. Eu sigo produzindo a minha pesquisa nesse caminho, que não é só 

de flores, rumo a Fevereiro de 2019 quando eu irei defender a minha dissertação. Boa 

sorte para mim! 

 

 


