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Curso
O mapa da procrastinação

Sane Alessandra Marques e Silva
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Instituições

Atividades?

Indicações?

Nesta semana, 
QUEM SEREMOS NÓS?

 

Especialista em produtividade

Mais de 1.800 alunos
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Mentora  e  Professora de 
1200  alunos 

Intencionalidade

Vivência

Simplicidade

Sustentabilidade

Comprovação

2015 – 2022

 

Fotos são 
bem-vindas!
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Mapear suas 
vivências pessoais de procrastinação 

Aprender sobre o trajeto emocional 
e racional das procrastinações

Traçar um roteiro para desenrolar uma 
procrastinação crônica

Objetivos da semana

 

Reflexões pessoais e profissionais

Mentalidade

Hábitos

Alcance
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Combinados
da semana

Ferramentas no 
caderno de exercícios

Grupo de Whats
para material extra 

e tarefas de casa

Lanche e 
intervalos

8h – 9h20
9h20 – 9h40

9h40 – 10h40
10h40 – 10h45

10h45 – 12h

Um pedido: tragam 
feedbacks durante e 

após o curso!

Anote seus 
insights!

 



6 

 

procrastinar = deixar as coisas para depois de propósito

lacuna entre a intenção e a ação: há um desejo de fazer algo que é 
vencido pelo desejo de fazer outra coisa

Pro-crastinus = (lat.) que pertence ao amanhã

 

Georreferência: qual é sua 
vivência de procrastinação?

Exercício coletivo de 
vivências individuais

Link no grupo de Whats
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Georreferenciamento: autoconhecimento e auto-observação

 

Por que procrastinamos
Trajetos da procrastinação
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1. Para ter prazer

 

2. O ganho não está claro, é melhor curtir o agora, a vida é curta
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3. A meta é muito grande, não avisto o final

 

4. Quero fazer perfeito, então só vou começar em condições ideais
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5. Estou sem energia para fazer, de tanta coisa que já faço

 

6. Tenho medo e insegurança, porque não sou bom nisso
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7. Minha ansiedade me deixa tão inquieto, que não 
consigo saber o que é preciso fazer primeiro

 

8. A cena que criei é a dificuldade do processo, e não 
a importância de chegar ao resultado
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9. Minha personalidade e genética tendem mais à 
criatividade do que à execução estruturada

 

10. Porque são muitas as opções de escolha, 
então não consigo tomar a decisão

 



13 

 

11. Porque preciso fazer outras coisas que 
me rendem elogios e aprovação social

 

Identifique seus porquês

1. Para ter prazer 

2. O ganho não está claro, é melhor curtir o agora, a vida é curta

3. A meta é muito grande, não avisto o final

4. Quero fazer perfeito, então só vou começar em condições ideais

5. Estou sem energia pra fazer, de tanta coisa que já faço

6. Tenho medo e insegurança, porque não sou bom nisso

7. Minha ansiedade me deixa tão inquieto, que não consigo saber o que é preciso fazer primeiro

8. A cena que criei é a dificuldade do processo, e não a importância de chegar ao resultado

9. Minha personalidade e/ou genética tendem mais à criatividade do que à execução estruturada

10. Porque são muitas as opções de escolha, então não consigo tomar a decisão

11. Porque preciso fazer outras coisas que me rendem elogios e aprovação social

 



14 

 

1

Pontos cardeais: clareza para a decisão

 

Explorando o terreno

menti.com
Mito ou verdade?
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“Procrastinação é um fenômeno recente, dos nossos tempos”
[Mito ou verdade?]                                                    1234 5678

 

A maior parte do crescimento foi nos 
últimos dois milhões de anos

Em sete milhões de anos, o cérebro humano triplicou de tamanho

A evolução do neocórtex começou há 250 mil anos
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É justamente nossa 
capacidade de adiar 

recompensas e 
pensar (e planejar) o 

futuro que nos 
diferencia de outros 

animais 
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[Mito ou verdade?]                                                        1234 5678
“Procrastinar, na verdade, é preguiça”

Psicólogo Piers Steel – Universidade de Calgary, no Canadá.

 

“Você procrastina para 

evitar sentimentos para 

os quais está mal 

preparado” ²

1. Timothy Pychyl – professor de Psicologia, na Universidade Carleton, em Ottawa, Ontário, no Canadá.
2. Fuschia Sirois – Universidade de Sheffield, no Reino Unido. 

“Procrastinação é uma 

estratégia de 

sobrevivência focada 

nas emoções” ¹ 
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Culpa, autorrepreensão e outros sentimentos negativos 

diminuem ainda mais a secreção

de dopamina e de serotonina
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[Mito ou verdade?]                                                     12345678
“Procrastinar é um evento fisiológico”

 

Não temos problemas de acesso,

Temos problemas de excesso

Logo, precisamos procrastinar

Mas, procrastinar o quê?

Comece a repensar cada atividade da sua lista e da sua rotina
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“Procrastinação é ficar adiando para outro dia”
[Mito ou verdade?]                                                      12345678     

 

Em 2021, o brasileiro passou 5 horas e 24 
minutos em média no smartphone ¹

2. Global Digital Overview 2020.

1. Consultoria App Annie – dados divulgados em 2022.

Em 2020, o brasileiro passou 3 horas e 31 
minutos em redes sociais ²

Procrastinação ou lazer?
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“Tem gente que já nasce com tendência de procrastinar”
[Mito ou verdade?]                                                    12345678

Daniel Gustavson – Universidade do Colorado, em Boulder (EUA), em 2014.

 

Personalidade
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“Diversos estudos sobre 
procrastinação indicam que não 
ter a capacidade de obedecer a 
nós mesmos é provavelmente o 
principal fator que nos leva a 
protelar as coisas. 

O nome técnico dessa capacidade 
é autorregulação.”
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47

Tomar iniciativas

Resistir a tentações

Tomar decisões

O que gasta seus recursos?O qO qO q

 

Alimentação

Hidratação

Exercício 

Música

Meditação, soneca

Repondo recursos durante o dia
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Para entender a procrastinação, precisamos estar 
atentos às nossas emoções e considerar o 

funcionamento do nosso organismo

 

Coordenadas geográficas: clareza para a execução

Página 2 do material

2
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Legenda do procrastinador crônico (não eventual)

Joseph Ferrari – professor de psicologia da Universidade DePaul, em Chicago (EUA).

Adia tarefas e também decisões, colocando vários papéis de vida em constante indefinição

Reputação social comprometida por descumprimentos e atrasos

Autoimagem, autoestima e autoconfiança prejudicadas

A pressão de última hora causa sofrimento psíquico

Prejuízos e problemas de saúde

A procrastinação é frequente, e os impactos são graves

Sonhos não realizados, desordem financeira, nos relacionamentos e no papel profissional

Pode se relacionar a transtornos de ansiedade, depressão, TOC e TDAH

 

Brasileiros
Pontos mais visitados

1. Exercícios físicos
(papel fitness)

2) Leitura
(papel de si mesmo)

3) Cuidados de saúde
(papel saúde)

4) Planejamento financeiro
(papel financeiro)
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Cuidados como ir ao dentista/médico, a prática de exercícios físicos 
e a alimentação saudável são frequentemente postergados por 

procrastinadores, o que é desfavorável à saúde deles.

Departamento de Psicologia da Universidade de Carleton, no Canadá.

 

Ir ao banheiro

Beber água

Comer

Procrastinar caro custa:

 



28 

 

Procrastinação e pandemia

 

Pontos de parada: o plano de ação

Página 2 do material

3
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Tenha clareza do que precisa fazer
(agenda, cadernos, listas)
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Ache o mais importante e 
transforme em prioridade

 

Tenha prazos para tudo
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Visualize os ganhos do futuro

 

Fatie projetos grandes, difíceis ou 
chatos
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Defina as próximas ações e agende 

 

Dê o primeiro micropasso, tão fácil 
que seja impossível não conseguir

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê oooooooooooo pppppppprrrriiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrooooooooooo mmmmmmmmmmmiiiiiiiccccccccrrrrrrroooooooooopppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ttttttttttttttttttttttttttããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   fffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiilll 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuueeeeee sssssseeeeeeeeejjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaa iiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooosssssssssssssssssssíííííííííívvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeelllllllllll nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssseegggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Use a agenda como roteiro do seu diaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooooooooooooooooooooo  rrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrooooooooooo dddddddddddddddooooooooooooo sssssssseeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuu ddddddddddiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

1. Defina próximas ações

2. Estabeleça datas 

3. Agende

 



34 

 

Torne o difícil fácil, diminua o atrito

 

Estimule-se com recompensas, 
traga uma good vibe
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Philip Zimbardo e Associação de Psicologia do Havaí

 

Use a agenda e revise-a para ter 
clareza do que vem sendo adiado
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Não foque em se repreender, cultive 
sentimentos positivos orientados à ação

 

Identifique distrações do ambiente e 
evite: notificações, tecnologia, conversa...
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Delegue ou terceirize os excessos de 
atividades, sempre que puder

 

Busque ajuda: estude 
produtividade, tenha um mentor, 

modele alguém que você admira
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Faça terapia
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Memória coletiva

 

Use sua joia do tempo

@sanealessandra
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http://egov.df.gov.br

 

 


