
MARTA
Marta é uma estudante do segundo semestre de graduação em Biomedicina em uma 
universidade particular de Porto Alegre. Depois de 1 ano insatisfeita cursando biologia,  
ela decidiu trocar para o curso de Biomedicina. Atualmente participa das pesquisas no seu 
grupo de pesquisa, onde tem bolsa de iniciação científica. Ela fica em dúvida se fez a escolha 
certa em trocar de curso pois tem muita dificuldade em entender os termos utilizados pelos 
professores. Se sente desmotivada a continuar na carreira acadêmica pelas dificuldades em 
entender termos muitos termos específicos que lê em artigos do grupo de pesquisa. 

21 anos, Porto Alegre

Estudante de biomedicina

Bolsista de Iniciação Científica



Leitura de livros e artigos, pesquisas 
em repositórios digitais de artigos 
científicos, atualizar seu perfil em 
redes sociais acadêmicas

Desmotivada, confusa, 
irritada, em dúvida

PESSOAL
Desmotivada em se aprofundar nos 
programas do grupo de pesquisa

Confusa e irritada por não entender 
os artigos para suas aulas e pesquisas

Em dúvida se trocar de curso foi a 
escolha certa

DORES

METAS

HÁBITOS

SENTIMENTOS Se formar com láurea acadêmica

Ser professora

Fazer mestrado

Seguir carreira acadêmica

DAVI
Davi está cursando o primeiro semestre do mestrado em Psicologia Social de uma 
universidade pública de Porto Alegre. Desde o início da faculdade se interessou por diversos 
temas além da psicologia, como antropologia social e psiquiatria. Ele quer que sua pesquisa 
de mestrado envolva essas três áreas pois trabalha em hospital psiquiátrico da cidade 
atualmente. Porém, quando realiza leituras de artigos relacionados a essas áreas, demora 
muito para compreender os termos utilizados e acaba se sentindo desmotivado a seguir 
adiante com a temática de sua pesquisa e com o próprio mestrado.

29 anos, Porto Alegre

Mestrando em Psicologia Social

Psicólogo em um hospital psiquiátrico


Leitura de artigos e livros 
relacionados a sua pesquisa, busca 
de artigos em repositórios digitais, 
participa de palestras de 
antropologia e psiquiatria

Frustrado, conformado, 
desistência, desmotivado

PESSOAL
Frustrado com o progresso do seu 
projeto de pesquisa

Conformado em mudar o tema da 
pesquisa devido a dificuldade de 
compreender os termos de outras áreas

Pensa em desistir do mestrado

Desmotivado em sua carreira

DORES

METAS

HÁBITOS

SENTIMENTOS Dar aulas na universidade

Trabalhar com mais propriedade no 
hospital psiquiátrico

Abrir sua própria clínica no futuro

ADÉLIA
Dona Adélia trabalhou muito sua vida inteira para conseguir prover para sua família. Mãe solteira 
de 3 filhos, motivava-os a estudar para ter uma vida melhor. Todos seus filhos ingressaram em 
universidades recentemente e começaram a trabalhar. Mãe orgulhosa que é, gostaria muito de 
entender o que os filhos estão estudando na faculdade, mas não tem paciência para a leitura de 
textos muito difíceis de ler ou para ouvir explicações muito complexas. Um de seus filhos é 
bolsista de iniciação científica e sonha em ser acadêmico, o que a deixa frustrada, pois acredita 
que ele deveria procurar um trabalho de verdade, que pesquisar não é um trabalho de verdade.

70 anos, Porto Alegre

Empregada doméstica

Mãe de 3 filhos


Ficar horas no Facebook, ver 
televisão, cozinhar, ler jornal

Frustração, confusão, medo, falta 
de paciência

PESSOAL
Não entende a necessidade da pesquisa 
acadêmica

Acha que seu filho está no grupo de 
pesquisa para fugir de trabalhos de 
verdade

Se arrepende de ter incentivado tanto 
seus filhos, pois agora "só estudam”

DORES

METAS

HÁBITOS

SENTIMENTOS
Ver os filhos empregados

Entender o fascínio na vida de 
pesquisador de uma universidade

Se aposentar


