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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE PSICOLOGIA E 

PROCRASTINAÇÃO 

 

RESUMO 

Na psicologia a personalidade tem sido alvo de estudos desde as primeiras 

pesquisas sobre o funcionamento da mente humana. Há diversas teorias que tentam 

explicar a personalidade. Embora haja divergências, atualmente o modelo mais 

utilizado é a Teoria dos Cinco Grandes Fatores (CGF), que apresenta a 

personalidade dividida em Neuroticismo, Extroversão, Conscienciosidade 

(Realização), Socialização e Abertura as ideias. A procrastinação é o adiamento 

intencional de tarefas e embora relevante tem sido um tema pouco discutido pela 

psicologia. A Psicologia Cognitiva Comportamental, defende que a procrastinação é 

um comportamento aprendido, enquanto as teorias psicodinâmicas pautando-se nos  

CGF defendem que a procrastinação é resultado de indivíduos cuja a personalidade 

apresenta altos níveis de Neuroticismo aliado a baixos escores de Realização. 

Buscou-se com este estudo analisar a produção científica no Brasil sobre 

Procrastinação e Psicologia nas bases de dados da CAPES PePSIC, e SciELO. 

 

Palavras-Chave: Personalidade; Procrastinação; Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da personalidade no campo da psicologia se faz enquanto análise 

dos diferentes aspectos de funcionamento do indivíduo que, são ligados e compõe 

aquilo que ele é frente as demandas do cotidiano. Esses estudos são de grande 

importância nas pesquisas psicológicas, popular no âmbito dos inventários de 

personalidades e das técnicas projetivas (PERVIN E JOHN, 2004; TRENTINI et al., 

2009).  

A personalidade pode ser definida de um modo genérico como características 

da pessoa que esclarecem padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e 

comportamentos, é sustentado que grande parte das teorias da personalidade deve 

ser constituída por cinco áreas, sendo elas: Estrutura, o que constitui a 

personalidade e são mais evidentes, geralmente associados a forma como você 



 
 

descreve os traços de alguém (gentil, generoso, impaciente); Processo, vinculado a 

motivação, tendo três conceitos principais sendo eles a motivação gerada pelo 

prazer, auto-realização, e por motivos cognitivos; Crescimento e Desenvolvimento, 

divididos em determinantes genéticos e determinantes ambientais; Psicopatologia, 

comportamentos anormais devido a causas psicológicas, e pôr fim a Mudança, trata-

se de questionamentos sobre o como (grifo do autor) e o motivos de alguns 

indivíduos serem propícios a mudanças enquanto outros são resilientes a elas 

(PERVIN E JOHN, 2004). 

Por exemplo, Carl Rogers elaborou a estrutura da personalidade centrada na 

pessoa, utilizando como a base o organismo e o self e utilizando dois pressupostos 

básicos: a tendência formativa que diz respeito ao desenvolvimento de matérias 

orgânicas e inorgânicas desde o mais simples até o mais complexo e a tendência 

atualizante, que diz respeito às necessidades e impulsos cotidianos que direcionam 

o indivíduo para a conclusão ou satisfação de algo (FEIST E FEIST, 2015). De 

acordo com Dutra (2016), a teoria Rogeriana defende que a personalidade é 

constituída pela percepção de si mesmo em relação ao ser-com-outros, o 

autoconceito irá guiar ou determinar a existência do indivíduo, que submerge a 

mudanças e flutuações súbitas que proporcionam novas disposições com os 

aspectos envolvidos em sua forma de ser-no-mundo. As características mais 

específicas do sujeito são preservadas de acordo com a tendência atualizadora de si 

mesmo. Desse modo o processo de desenvolvimento da personalidade se dá pelo 

modo em que o indivíduo correlaciona a experiência em si e sua simbolização, ou 

seja, a experiência do organismo e do self. 

Na teoria Comportamental, conforme cita Hall, Lindzey e Campbell (2000), 

Skinner não se baseou em referências de eventos internos do indivíduo, mas 

focando nos efeitos observáveis frente aos estímulos. Sendo assim, a personalidade 

na perspectiva behaviorista é composta de um repertório de comportamentos 

adquiridos por meio da relação do indivíduo ao ambiente e que a todo o momento 

encontra-se em interação e respectivamente podem ser modificados de acordo com 

as consequências. Ou seja, um comportamento reforçado possui maior 

probabilidade de ocorrer em outra situação semelhante, devido ao fenômeno da 

generalização que permeiam as relações com o ambiente (VIOTTO FILHO, 2009). 

Na Psicodinâmica, Sigmund Freud teve grande contribuição, seus dados 

baseados empiricamente em estudos de casos foram de suma importância para a 



 
 

elaboração da sua teoria, a Psicanálise, que posteriormente fora contestada por 

outros estudiosos, o que possibilitou a estruturação de outras teorias sobre a 

personalidade (FEIST E FEIST, 2015). Conforme cita Lima (2010) e Feist, Feist e 

Roberts (2015), para Freud a personalidade do sujeito é movida a conflitos e 

impulsos de elementos conscientes, inconscientes e pré-conscientes regidos por 

três instâncias psíquicas, sendo elas o Id, Ego e Superego.  

Embora haja divergências teóricas quanto à definição de personalidade, 

verifica-se que todas as teorias consideram o funcionamento psicológico ponto 

principal da personalidade (TRENTINI et. al, 2009).  Segundo Trentini et. al, (2009) e 

Gomes e Golino (2012) a Teoria dos Traços defende que todo indivíduo apresenta 

predisposição a emitir determinados comportamentos de acordo com a situação, 

essa predisposição ou tendência é a definição de traço. Os traços podem ser 

específicos ou amplos, agrupados em cinco dimensões.  

A Teoria dos Cinco Grandes Fatores (CGF) surge amparada na Teoria dos 

Traços e nas evidências empíricas de instrumentos como as Escalas de 

Personalidade de Comrey, Escalas de Necessidades de Murray entre outros, com o 

intuito de estabelecer pontos comuns entre os diversos modelos de teorias de 

personalidade, sendo considerada como a atualização da Teoria dos Traços, além 

de apresentar pontos em comum com as inúmeras teorias a cerca da personalidade 

(GOMES E GOLINO, 2012; NUNES, HUTZ e NUNES, 2010; TRENTINI et. al, 2009). 

Composto pelos fatores Extroversão, Socialização, Neuroticismo, e Abertura a 

novas ideias, o modelo dos Cinco Fatores (CGF) tem sido amplamente utilizado 

devido ao grande numero de evidências e ao fato de ser aplicável em inúmeros 

contextos. Abordar a personalidade de maneira simples e clara é também um fator 

que justifica sua extensa aceitação. Na literatura é citado como Big Five ou Five 

Factor Model, e apesar de existirem distintas abordagens do modelo e elas 

divergirem na maneira de agrupar os traços de personalidade, todas mostram-se 

equivalentes (NUNES, C. H. S.; HUTZ, C. S. & NUNES, M.F.O). 

De acordo com Nunes, Hutz e Nunes (2011) e Silva e Nakano (2011) na 

literatura a Teoria CGF é citada como Big Five ou Five Factor Model, e é composta 

pelos fatores Extroversão, Socialização, Neuroticismo, Realização e Abertura a 

novas ideias, sendo amplamente utilizado devido ao grande número de evidências, 

ao fato de ser aplicável em diversos contextos, além de abordar a personalidade de 

maneira simples e clara. 



 
 

Na literatura brasileira o fator conhecido como abertura a ideias segundo Silva 

e Nakano (2011) é referido por McCrae (1993) como intelecto, o fator socialização 

mencionado por Nunes, Hutz e Giacomoni (2009), recebe a nomenclatura de 

amabilidade e o fator realização é mencionado como Conscienciosidade.  

Segundo Nunes, Hutz e Nunes (2011), o fator Neuroticismo refere-se à 

instabilidade emocional e vulnerabilidade do sujeito, de forma que indivíduos com 

altos índices em Neuroticismo tendem ao pessimismo, depressão, ansiedade e 

passividade. O fator Extroversão está relacionado ao número e intensidade das 

relações bem como atividade, resultando na tendência a liderança e assertividade 

(NUNES, HUTZ e NUNES, 2011; SILVA E NAKANO, 2011). Ainda de acordo com os 

mesmos autores lealdade, altruísmo e confiança no outro são características 

associadas ao fator Socialização que aborda o convívio social. A Realização faz 

referência à organização e tenacidade, o que confere ao sujeito a percepção das 

limitações, motivação para alcançar objetivos, responsabilidade, cuidado, e 

perseverança (CONCEIÇÃO, 2011; NUNES, HUTZ e NUNES, 2011; SILVA E 

NAKANO, 2011;). 

Com origem no latim pro significa à frente e crastinus de amanhã, portanto, 

procrastinar é deixar para frente de amanhã (CONCEIÇÃO, 2011). A procrastinação 

de forma geral é definida como o ato voluntário de prorrogar tarefas, adiamento de 

tomada de decisões importantes ou não, mesmo que as consequências desse 

adiamento possam ser mais negativas do que positivas (DEWTTE & LENS, 2000; 

FERRARI et. al, 1997 APUD CONCEIÇÃO, 2011; FERRARI, JOHNSON & MCCOW, 

1995; HARRIS & SUTTON, 1983; KLINGSIECK,2013 APUD GEARA, HAUCK E 

TEIXEIRA, 2017;). 

Pessoas que procrastinam tendem a passar tempo desnecessário imaginando 

a agonia que ira sentir ao praticar as suas atividades. A procrastinação é um 

processo para impedir incômodos que o sujeito apresenta ante a realização de 

tarefas, comumente esses indivíduos apresentam baixos níveis de ativação, levando 

a supor maior gasto de energia para execução da atividade e podendo incorrer 

consequentemente em sofrimento psíquico, causando atrasos e adiamentos. Esse 

processo ocorre quando o sujeito apresenta baixos níveis de tolerância para a 

realização de atividades que possam gerar desconforto, insegurança ou que sejam 

difíceis para execução (CONCEIÇÃO, 2011). 



 
 

De acordo com Conceição (2011), no ano de 1995 Johnson e Bloom 

publicaram um estudo realizado com alunos universitários que apresentavam alta 

pontuação em procrastinação e apresentaram também baixos valores de 

Conscienciosidade (Realização) somados a altos valores de Neuroticismo. 

Objetivou-se com esse trabalho analisar a produção científica brasileira 

quanto ao tema procrastinação nas bases de dados CAPES, SciELO e PePSIC, 

para isso será analisado especificamente amostra, ano de publicação, instrumentos 

e materiais, periódicos, regiões, sexo dos autores e tipo de autoria, temática 

abordada, e vocábulos. 

 

Método 

 

Neste trabalho utilizou-se o delineamento de pesquisa bibliográfica constituído 

por publicações periódicas, que nos tempos atuais representam uma das mais 

importantes fontes bibliográficas (GIL, 2002). Com ênfase nos procedimentos 

técnicos de coleta e análise de dados, utilizou-se os cinco aspectos propostos por 

Witter (1998), sendo a análise do discurso, metodologia, temática, enfoque teórico e 

análise de dados. 

Material: Utilizou-se as bases de dados ScieELO, CAPES e PePSIC, a qual 

são comumente utilizadas em pesquisas científicas por estudantes da Psicologia, 

artigos que abordassem a temática procrastinação utilizando os descritores 

“Procrastinação e Psicologia”, publicados em língua portuguesa em periódicos 

brasileiros. Não foi aplicado como critério de exclusão o ano de publicação. 

Procedimento: Seguiu-se os aspectos propostos para a análise da produção 

científica, observando os anos de publicação, vocábulos, autoria e sexo dos autores, 

periódicos, Região de publicação, instrumentos, faixa etária e temática abordada. 

 Nesta pesquisa foram utilizados o total de quatro artigos, sendo três 

encontrados na base de dados da CAPES e um na PePSIC. Utilizou-se os 

descritores “Procrastinação e Psicologia” na base de dados da CAPES em que 

foram encontrados o total de 14 artigos, dos quais após leitura, foram descartados 

sete artigos por não abordarem a temática e quatro por estarem em língua 

estrangeira. Na base de dados PePSIC foram encontrados o total de dois  artigos, 

dos quais um foi retirado da análise após leitura, pois se tratava do mesmo artigo 

encontrado na CAPES. Considerando os mesmos critérios de exclusão, foram 



 
 

encontrado o total de seis artigos na base de dados SciELO, os quais não foram 

utilizados nessa análise porque quatro não abordavam a temática pesquisada e dois 

se tratarem de artigos já encontrados e analisados nas bases CAPES e PePSIC. 

 

Resultados e Discussão 

 
Tabela 1 – Artigos analisados por ano de publicação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerando o total de artigos encontrados, observa-se que as publicações 

ocorreram harmonicamente nos anos de 1999, 2011, 2012 e 2016 de forma que 

cada ano corresponde a 25% das publicações. 

 

Tabela 2 - Artigos analisados por quantidade de vocábulos do título 
-–- 

VOCÁBULOS F % 

7 - 11 3 75,00 

12 - 16 1 25,00 

TOTAL 4 100 

 
 Na análise dos vocábulos, 75% apresentaram de 7 a 11 vocábulos. 

 

Tabela 3 – Análise de tipos de autoria e sexo dos autores 
 

  CAPES PEPSIC 

  FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO 

AUTORIA F  % F  % F % F % 

Co-autoria 2 33,33 0 0 2 100 0 0 

Múltipla 4 66,66 3 100 0 0 0 0 

Única 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 100 3 100 2 100 0 0 

 

Conforme demonstrado na Tabela 3, na base de dados da CAPES 33, 33 % 

das publicações são de co-autoria e realizadas por autores do sexo feminino, já 

autores do sexo masculino não foram identificados neste tipo de análise, as 

publicações de autores do sexo feminino e múltipla autoria correspondem a 66,66%, 

ANO F % 

1999 1 25,00 

2011 1 25,00 

2012 1 25,00 

2016 1 25,00 

TOTAL 4 100,00 



 
 

enquanto 100% das publicações de autores masculinos são de múltipla autoria. Na 

base de dados PePSIC verificou-se que 100% dos artigos encontrados 

correspondem a co-autoria e foram publicados por autores do sexo feminino. 

Salienta-se que não há dados da base de dados SciELO. 

 

Tabela 4 – Artigos analisados por periódicos de publicação 
 

PERIÓDICOS F % 

Cadernos de Educação 1 25,00 

Estudos interdisciplinares em Psicologia 1 25,00 

Psicologia: Ciência e Profissão 1 25,00 

Rer. Bras.De Terapia Comportamental e Cognitiva 1 25,00 

TOTAL 4 100 

 

Os artigos encontrados foram publicados homogeneamente em quatro 

periódicos distintos, sendo que cada periódico foi responsável por 25% da 

publicação. 

 

Tabela 5 -  
 

REGIÕES F % 

Sudeste 1 25 

Sul 3 75 

TOTAL 4 100 

 

De acordo com os resultados encontrados, verificou-se que a região Sul foi 

responsável por 75% da. 

 

Tabela 6 – Análise dos instrumentos e materiais utilizados nos artigos 
 

INSTRUMENTOS / MATERIAIS F % 

ESCALA 1 14,29 

ENTREVISTA 1 14,29 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃOb 1 14,29 

INVENTÁRIO 1 14,29 

QUESTIONÁRIO 2 28,57 

VÍDEO 1 14,29 

TOTAL 7 100 

  

Com relação aos instrumentos e materiais utilizados nas pesquisas dos 

artigos encontrados, evidenciou-se que a utilização de questionário correspondeu a 



 
 

28,57%, enquanto os demais instrumentos e materiais foram usados com menor 

frequência, correspondendo a 14,29% cada. 

 

 

 
Tabela 7 – Análise da quantidade de amostra por artigos 
 

AMOSTRA F % 

ATÉ 100 2 50,00 

100 – 200 1 25,00 

> 600 1 25,00 

TOTAL 4 100 

 

Em relação à amostra, observou se que 50% das publicações tiveram até 100 

participantes, enquanto 25% tiveram entre 100 e 200 participantes e os outros 25% 

das publicações tiveram mais de 600 participantes. 

 

Tabela 8 – Análise da temática abordada nos artigos 

TEMA F % 

Procrastinação Acadêmica 3 75 

Validação de instrumento 1 25 

TOTAL 4 100 

 

Verificou-se que a procrastinação acadêmica é a temática majoritária com 

75% das publicações. 

 Diante dos resultados obtidos assim como apontam Gouvea et. al (2014) e 

Geara, Hauk e Teixeira (2017)  pode-se observar a escassez da produção científica 

realizada pela psicologia sobre o tema procrastinação no Brasil. Tal fato fica 

evidenciado pela quantidade mínima de artigos encontrados.  Quanto aos 

instrumentos e materiais utilizados hipotetiza-se que a pouca utilização de testes e 

escalas está diretamente associada a pouca produção sobre o tema, como aponta 

Geara, Hauk e Teixeira (2017) ao justificar a utilização de um instrumento adaptado 

de Portugal. 

Supõe-se que a maior produção de artigos referente ao tema feita por autores 

do sexo feminino é devido à predominância de mulheres no âmbito da psicologia. No 

que se refere à temática dos artigos, nota-se que em sua maioria abordam a 

procrastinação em meio acadêmico o que pode ser devido à facilidade e de coleta 



 
 

de dados, e ressalta a pouca produção cientifica a cerca do tema, visto que apenas 

um artigo refere-se a validação de instrumento. 

 

Considerações Finais 

 

Com tudo pode-se concluir que a produção científica no Brasil a cerca da 

temática procrastinação é escassa, visto que foram consultadas nessa pesquisa as 

principais bases de dados utilizados por profissionais e acadêmico de psicologia, 

CAPES, PePSIC e SciELo.  

O estudo da procrastinação assim como o aumento da produção científica a 

cerca do tema torna-se relevante uma vez que a procrastinação pode influenciar 

diretamente na vida diária e relações dos sujeitos. Sendo então uma temática 

relevante ao psicólogo, tal fato é evidenciado pela divergência de conceituação a 

cerca do conceito. 

Considerando que a maior parte dos estudos abordou a procrastinação em 

meio acadêmico, conclui-se que uma vez que a procrastinação é encontrada em 

meio acadêmico e que está associada a traços de personalidade, deve-se estender 

os estudos sobre a temática para outros contextos, já que os discentes frequentam 

outros meios, e provavelmente procrastinam em situações diversas.  A relevância de 

mais pesquisas sobre o tema é reforçada quando considerado que a procrastinação 

está diretamente relacionada aos traços de personalidade e ocorre em outros 

sujeitos que não apenas os estudantes, afetando os indivíduos em ambientes como 

trabalho, família etc., podendo ocasionar sofrimento e desconfortos, 

consequentemente diminuindo a qualidade de vida do sujeito. 
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