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• Você batalhou muito para chegar à pós-
graduação e agora que você está aqui, 
descobriu que tem que batalhar ainda mais. 

• São tantos os trabalhos para escrever você diz! 
“ As vezes penso que não vou dar conta de 
tantos trabalhos”!..

• Mas você já sabe que deixar um projeto para 
depois apenas torna as coisas piores. Mas 
como fazer para começar? 
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• Este texto lhe dará algumas sugestões para 
formular um plano de ação para concluir seu 
projeto.

• A palavra Procrastinar significa deixar para 
depois algo quer você sabe perfeitamente bem 
que deve ser feito, geralmente por que você não 
quer fazer. 

• O medo de falhar – é o motivo mais freqüente 
para você não querer fazê-lo. A ironia vem do 
fato que se você não fizer o seu projeto, você 
certamente irá falhar. 



O CICLO DA 
PROCRASTINAÇÃO
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• Então porque não condicionar a sua 
mente para fazê-lo e tirar você deste 
tormento!... 

• Aqui iremos falar sobre algumas técnicas 
“testadas e verdadeiras” para colocar 
palavras no papel. Se você não souber 
que técnica escolher tente todas elas!...

• Gradualmente verifique o que  funciona 
melhor para você.
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1. Escrever livremente

• Aqui você não necessita obter um 
produto final. Você está apenas  se 
conduzindo para o clima de trabalho.

• Escrever livremente irá quebrar o gelo, 
lhe encorajando a escrever sem pensar 
sobre o que esta escrevendo e 
fornecendo uma saída útil.
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2. Escrever direto - é muito útil quando você tem 
pouco tempo. 

• Na primeira metade do tempo escreva 
rapidamente, colocando no papel o que vier na 
cabeça.

• Na segunda parte do tempo revise, tendo em 
mente sua audiência e seu propósito (O que 
eles precisam saber? Como eu devo contar 
para responder?).

• Se esta última sugestão lhe deixar confuso, 
então simplesmente revise. Este método é
particularmente útil se seu tempo é curto.
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3. Método perigoso - Tentar terminar tudo 
de uma vez.  

• Primeiro pense no que vai escrever e 
então escreva. 

• Fazer um esquema é muito útil.

• O esquema irá lhe forçar a organizar 
suas ideias até que fique tudo mais claro 
para você.



REGRAS PARA O PROCESSO DE REVISÃO

Analise a sua audiência. Saiba exatamente para quem 
você está escrevendo, o que você está tentando 
comunicar e como.

• Adote o método de deixar seu texto à
parte por um tempo.

• Passe uns dois dias sem ler o texto.

• Formate seu texto e imprima.
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a) Leia o texto em voz alta.

• Peça para outra pessoa ler em voz alta 
enquanto você olha o texto.

• Leia o texto em voz alta para alguém.

• Leia você mesmo o texto em voz alta.
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b) Receba opinião de outras pessoas.

• Estabeleça um grupo de outras pessoas.

• Prepare uma ficha para os comentários.

c)Pratique uma análise de estilo- Analise 
um estilo de escrever que você admira e 
determine as estratégias e técnicas que 
o autor está usando. 
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Esta análise pode incluir a observação do:

• Tamanho das sentenças.

• Tipos de sentenças.

• Número de sentenças nos parágrafos.

• Terminologia  usada.

• O uso de formas de transição e coerência.

• A quantidade de subordinativas em relação às 
coordenativas.

• A colocação da idéia principal, hipóteses e 
objetivos.
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d)Alternar o  processo criativo com o 
processo de revisão.

• Escreva o primeiro texto mais 
rapidamente, assim você terá mais 
tempo para revisar.

• Fique livre e solto quando estiver 
criando.

• Fique rigoroso e cauteloso quando 
estiver revisando. 
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f)Seja compreensivo para com você 
mesmo .

• Remova as categorias de “bom” ou 
“mau” texto.

• A maioria deles contém ambos os 
elementos.

• Pense em termos de serem “efetivos”
ou “não efetivos” para a sua audiência.
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g)Aprenda quando deve parar de revisar .

• Quando você reescreve as sentenças e 
torna a qualidade pior, pare!

h)Acredite em você!

• Acredite no seu próprio potencial para 
escrever e desenvolver-se como escritor. 


