
PROCRASTINAÇÃO: POR QUE E COMO PARAR DE PROCRASTINAR? 

Procrastinação significa deixar para depois, atrasar, adiar. Você costuma fazer algo 
assim? Deixar tudo para a última hora? Será você um desses que procrastinam?  
 
Se sua resposta foi sim, aqui compreenderá melhor esse hábito e saberá como lidar com 
ele.  
 
Se sua reposta foi não, você descobrirá que é quase impossível você nunca ter 
procrastinado.  
 
Segundo o professor da Universidade Carleton no Canadá, Timothy Pychyl, um certo 
nível de procrastinação pode ser encontrado em toda a população, entretanto, em 20% 
dela este é um problema crônico. 
 
Mas qual o problema em procrastinar? Segundo Pychyl, o indivíduo que apresenta esse 
comportamento, em especial os que o apresentam de forma crônica, demonstram 
déficits no controle do comportamento.  
 
RECONHECENDO O HÁBITO DA PROCRASTINAÇÃO  

São várias as situações em que podemos identificar o hábito de procrastinar. Desde 
compromissos que fazemos com nós mesmos, a compromissos importantes de 
trabalho. Vejamos uma lista de exemplos:  
 

 Começar a dieta na próxima segunda-feira 

 Começar a praticar exercícios físicos somente próximo ao verão  
 Começar a se arrumar bem próximo do horário do compromisso marcado 

 Deixar o trabalho em que você teve 10 dias de prazo para os últimos dias  

 Usar as redes sociais ao invés de começar a cumprir tarefas 

 Parar para vários cafezinhos durante a tarde no trabalho  
 Deixar todos os copos usados na pia e só lavar quando não tiver mais copos 

limpos 

 Clicar na soneca do celular 
 Deixar para estudar para uma avaliação importante na noite anterior 

 Continuar em um emprego sem futuro ao invés de correr atrás de boas 
oportunidades 

 
São apenas 10 situações simples onde podemos identificar se temos ou não esse mal 

costume de deixar as coisas para depois.  
 

A VALORIZAÇÃO DO MOMENTO ATUAL 
Na grande maioria das vezes preferimos adiar algo que requer esforço de nossa parte. 

Geralmente isso tem relação com a nossa necessidade de recompensas a curto prazo.  
 

No final dos anos 60 foi realizado nos EUA pelo professor psicólogo Walter Mischel, o 

Teste do Marshmallow. A pesquisa foi inicialmente realizada com crianças e logo foi sendo 
repetida com indivíduos de várias faixas etárias. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Mischel


O objetivo de Mischel era avaliar a capacidade de autocontrole desses indivíduos, ao 

escolher por uma recompensa maior no futuro, ou uma recompensa menor imediata.  
 
Vivemos isso cotidianamente. Somos expostos a situações que exigem esforços da nossa 
parte.  
 
Nessas situações temos que escolher entre a liberdade de fazermos algo mais prazeroso e 
confortável e a disposição para enfrentamos tal tarefa ou situação.  
 
Geralmente optamos pelo prazer momentâneo, afinal, por que fazer agora o que se pode 
deixar para depois? 

 
Não, espera, não é este o ditado. 
 
A PROCRASTINAÇÃO NÃO É UM HÁBITO NOVO 

A sociedade primitiva estava adaptada a se comportar por instinto. Esse 
comportamento onde o estímulo gera uma resposta momentânea e impensada é algo 

antigo e natural aos seres humanos. 
 
Muitas vezes ter que se preocupar com algo ainda temporalmente distante parece 
desperdício de tempo. Isso advém dessa nossa origem impulsiva. 
 

Com a modernidade e a industrialização a sociedade aprendeu a se programar a longo 
prazo.  
 
Os trabalhos antes artesanais e imprevisíveis, agora se tornaram um trabalho 
programado e mecânico, com início, meio e fim.  
 
Essa mudança não é apenas algo industrial. A sociedade foi moldada para esses novos 
tempos. 

 
Com o crescimento das cidades por exemplo, o tempo ficou cada vez mais corrido, e as 
pessoas passaram a ter que controlar melhor os seus horários. 

 
Antes, o filho simplesmente herdaria o negócio do pai. Hoje, esse filho enfrenta um 
universo de possibilidades onde ele mesmo pode decidir como quer levar a vida e 
escolher assim o seu futuro. 

 
Como podemos ver, ao longo do tempo o ser humano foi desenvolvendo melhor a 
capacidade de se preparar ou mesmo agir com antecedência em prol de um benefício 
futuro.  

 
Alguém me ensinou a procrastinar? 
Como vimos, deixar as coisas para depois e se preocupar apenas com o momento é algo 
instintivo. Por isso, muitas vezes, em especial para os procrastinadores crônicos, é tão 
difícil deixar de adiar tudo o máximo possível. 
 
A verdade é que como espécies, passamos muito mais tempo sendo seres primitivos e 
impulsivos do que nos desenvolvendo neste novo tempo. 
 



Provavelmente nossa primeira experiência pessoal com a procrastinação foi bem cedo. 

Adiávamos para guardar nossos brinquedos ou arrumar a cama. Logo adiávamos 
também os deveres de casa. E assim, fomos nos acostumando a deixar tudo para depois.  
 
Com o tempo a nossa capacidade de autocontrole foi danificada e passamos a 
naturalmente atrasar o máximo possível todos os nossos deveres e compromissos por 
escolhermos desfrutar de prazeres imediatos.  
 

Danos causados pela valorização da recompensa imediata   

Deixar algo para depois tem suas desvantagens e seus riscos. Muitas vezes resolver os 
problemas na hora que eles aparecem pode evitar danos e preocupações maiores no 

futuro.  
 

Darei alguns exemplos de danos causados pela valorização da recompensa imediata:  
 

O adiamento de consultas médicas, ou de averiguação de sintomas, seja por medo ou 
preguiça, pode impedir que alguma doença ou alteração em nosso corpo seja 
diagnosticada de forma precoce, dificultando assim o tratamento.  
 
O excesso de distrações no trabalho, como o uso exagerado de redes sociais ou o grande 

números de paradas para um cafezinho, gerando como consequência um trabalho mal 
feito ou até mesmo o não cumprimento de prazos, pode causar demissões.  

 
O desleixo com a limpeza da casa por priorizar utilizar todo o tempo livre com coisas 

mais divertidas e prazerosas, pode trazer germes e causar danos a saúde. 
 

O hábito de apertar a soneca no despertador por priorizar o sono naquele momento ao 
invés de tudo o que se pode desfrutar estando acordado, pode nos privar de bons e 

importantes minutos de vida.  
 

Muitas vezes é necessário tirarmos o foco da recompensa imediata e avaliarmos as 

consequências que estão por vir. O futuro chegará, os prazos terminarão e as chances 
passarão. 
 
Por que continuo deixando tudo para depois? 

A criança que faz bagunça e leva uma bronca do pai não se importa com quão valoroso 
será aquele aprendizado no futuro. Ela simplesmente preferia não ter que passar por 
aquilo naquele momento. 
 

Do mesmo modo o jovem universitário enquanto cola na prova, não está preocupado 
com a importância daquele conteúdo para sua vida profissional, assim como o adulto 

que estoura o cartão de créditos não está preocupado em como pagará as contas. 
 

Geralmente deixamos o depois para depois. Pensar no que está a frente não é um de 
nossos instintos naturais. 

 
COMO PARAR DE PROCRASTINAR  



Todo esse entendimento a respeito do assunto já é um passo dado. Além disso é preciso 

identificarmos em quais áreas procrastinamos e trabalharmos cada uma delas. 
 
Não existe um método 100% eficaz para todos. Ao analisarmos nossos comportamentos  
e o que tendemos a adiar com mais frequência saberemos exatamente onde e como 
trabalhar. 
 
Procrastinação é um instinto que acaba se tornando um hábito. Um instinto pode ser 
contido com muito esforço e determinação. Um hábito pode ser substituído por novos.  
 
A realização de algo que requer esforço constante não é fácil. O nível de esforço ao 
longo do tempo vai se reduzindo e é preciso que através da nossa determinação, 
renovemos nosso pacote. 
 
Uma boa maneira de fazer isso, é a criação de pequenas metas e recompensas por 
breves avanços. O sentimento de nos aproximarmos de nosso objetivo coopera para que 
não desistamos dele. 
 
Em seu livro O Poder do Hábito, o autor Charles Duhigg afirma que para mudar um 

hábito você precisa usar a mesma deixa e a mesma recompensa, porém, alterar a rotina. 
 
Aplicando ao nosso tema, em uma costumeira situação onde você procrastinaria, 
busque saber o motivo pelo qual você adia determinadas coisas e problemas, e procure 
trabalhar essas razões. 
 
A ideia é compreender o que te impulsiona a procrastinar e encontrar novos caminhos 
para satisfazer esses impulsos. 
 
Pode ser que seja simplesmente o alívio de não ter que encarar o trabalho a sua frente 
ou o prazer de mais alguns minutos livres para fazer algo que te agrade mais. Para 
contornar a situação, a partir das mesmas deixas, procure por recompensas similares 

alterando apenas a rotina.  
 
Uma sugestão seria a compreensão de que ao realizar a tarefa o mais rápido possível 

você obteria alívio por já tê-la realizado e a teria seu tempo livre para gastar da maneira 
como preferir.  

 
Como demonstrado existem maneiras práticas de vencermos a procrastinação, basta 

identificarmos nosso comportamento, nos esforçarmos na luta contra nossos instintos 
e na mudança de nossos hábitos. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.br/search?q=Charles+Duhigg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDIxKczNUAKzkyoNkwoLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAG8EftA4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8_MKHqNXeAhXFGJAKHXu9CUkQmxMoATAfegQIBRAK

