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Algumas das lições mais importantes não têm nada a ver com o que você estuda nem
com o seu nível de escolaridade.

Oi! Eu sou a Raíssa!
Estou no último semestre do meu mestrado na Universidade de São Paulo (USP). Sou
Let's Chat!
aluna do departamento de Linguística e meu trabalho é investigar como crianças em
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idade pré-escolar interpretam algumas palavras do português.
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Raíssa Santana
Estamos no meio de um feriadão de 5 dias e eu estou ciente do fato de que poderia

goodreads

estar aproveitando esse tempo todo para trabalhar. Mas não estou. E não, eu não estou
procrastinando.
Eu escolhi descansar durante 5 dias.
Pasmem aqueles que me conhecem!
Na verdade, estou colocando em prática uma das lições mais importantes que aprendi
nesses dois anos de mestrado.

Eu tenho limites.
Quando eu ainda era uma aluna de iniciação cientí ca* (IC), nutri a ilusão de que poderia
ser uma máquina de trabalho perfeita sem nem mesmo saber o que signi ca conduzir
uma pesquisa. Tudo o que importava era ser excelente em toda e qualquer atividade ou
tarefa proposta por minha orientadora.
'Seria ótimo se você fosse nesse congresso.'
Fui.
'Seria ótimo se você conseguisse essa bolsa.'
Consegui.
'Seria ótimo se escrevêssemos um artigo com os resultados desse trabalho.'
Fiz.
'
Ter alguém que te incentiva a conquistar o máximo no seu trabalho é maravilhoso, e dou
todo o crédito à minha orientadora por isso. No entanto, as coisas no mestrado caram
um pouco mais complicadas do que foram durante a graduação.
Na minha sede de fazer tudo, de participar de tudo, de conseguir tudo, eu acumulei
tanto trabalho que a minha orientadora começou a pedir para eu PARAR de fazer coisas.
'Acho que seria demais a gente se inscrever nesse congresso.'
'Acho que você deveria focar só na sua dissertação agora.'
'Acho que você faz coisas até demais. Você é muito eager beaver**'
Voltando ao presente momento: estou aqui em pleno feriado, ignorando um planner
lotado com coisas pra fazer. Estou sofrendo as consequências do acúmulo de tarefas
que eu não precisava ter me comprometido a executar quase que simultaneamente.
Culpa de quem? Minha.
Ninguém me pediu pra fazer o que eu me comprometi a fazer. Eu sozinha achei que
dava conta.
Dou conta? Dou conta. Mas a que custo?
Histórias para contar em outras ocasiões.
https://www.raissasantana.com/inicio/umacoisanaoacademicaqueaprendifazendomestradonausp
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*Iniciação cientí ca: período (normalmente de 1 ano) em que o estudante de graduação
tem seu primeiro contato com a atividade
de| Serviços
pesquisa
na academia.
Blog Loja
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Raíssa Santana
** Em inglês, termo usado para de nir uma pessoa que trabalha com prazer, sem se

goodreads

cansar.
#dicasdeblog #mestrado #usp #meuprimeiropost
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Não me canso de te dizer (e dizer a todos) o quanto tenho orgulho de você e o quanto
você me inspira.
Obrigada por ser humana e verdadeira.
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