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RESUMO: 

A atitude procrastinadora consiste em postergar o início, o desenvolvimento ou o término de 

uma atividade. Algumas vezes este comportamento pode ser decorrente do adiamento de 

decisões importantes de forma proposital. Outras vezes não, são atitudes recorrentes para as 

quais não há uma motivação específica e conhecida. O fato é que as pessoas que procrastinam 

ficam apreensivas pelo fato de serem julgadas pelos outros ou pelo senso de autocrítica. O 

entendimento do comportamento procrastinador em estudantes é importante para 

compreender como este aspecto comportamental influencia no seu rendimento escolar. Assim, 

o objetivo desta pesquisa consiste em investigar a relação entre o comportamento 

procrastinador e o desempenho acadêmico de alunos do curso de graduação em Ciências 

Contábeis. Caracteriza-se como um estudo exploratório e utiliza uma escala psicométrica 

desenvolvida por Lay (1986) composta de 20 assertivas para identificar o nível de 

mailto:silvianova@usp.br


 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

2 
 

procrastinação dos estudantes. Participaram da pesquisa 42 estudantes. Os resultados da 

escala psicométrica foram comparados com a média do Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA). Os escores normalizados sugerem que estudantes com altos níveis de procrastinação 

tendem a ter seu desempenho escolar reduzido. Estudantes do gênero masculino tendem a ser 

mais procrastinadores, contudo, a ausência de significância não permite rejeitar a hipótese 

nula de inexistência de diferença entre os gêneros dos acadêmicos e o nível de procrastinação.  

Palavras-chave: Procrastinação; Gênero; Estudantes de Contabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Pessoas que procrastinam ficam apreensivas pelo fato de poderem ser julgadas pelos 

outros ou pelo senso de autocrítica. Certas pessoas temem ser descobertas em faltas ou que os 

seus melhores esforços não sejam suficientemente bons para atingir um determinado alvo. 

Essa preocupação reflete o medo do fracasso. Outras pessoas se preocupam mais em ser 

julgadas como boas demais ou como grandes realizadoras e, assim, tendem a pensar que terão 

que enfrentar algumas consequências desagradáveis por serem destacadas, como por exemplo, 

que podem fazer sofrer pessoas próximas e queridas, que apesar do esforço não obtiveram o 

mesmo sucesso. Essa preocupação reflete o medo do sucesso (BURKA; YUEN, 1991). 

Burka e Yuen (1991) expressam que existem duas maneiras pelas quais as pessoas 

procrastinam. A primeira ocorre quando o adiamento resulta em consequências externas, que 

variam desde um efeito inofensivo, como, por exemplo, uma multa decorrente do atraso na 

entrega de um livro à biblioteca, até os graves, que acabam comprometendo o emprego ou 

mesmo o casamento do indivíduo. A segunda maneira ocorre quando as pessoas que 

procrastinam passam a sofrer consequências internas pelas suas atitudes, sendo que os 

sentimentos variam desde uma leve irritação a uma autocondenação por não concluir 

determinada tarefa. Nesse sentido, o fato de procrastinar torna-se um problema 

substancialmente grave, podendo afetar diretamente o desempenho do indivíduo em seu 

trabalho, escola, relacionamento e em casa.  

A procrastinação pode ser caracterizada como um comportamento comum às pessoas, 

principalmente quando relacionada a tarefas cotidianas (ENUMO; KERBAUY; 1999). A 

atitude procrastinadora consiste em postergar o início, o desenvolvimento ou o término de 

uma atividade (FERRATI; JOHNSON; MCCOWN, 1995), podendo ser decorrente, também, 

do adiamento na tomada de alguma decisão.  

Pode-se dizer que o comportamento procrastinador é inerente à evolução da 

civilização humana. Desde a antiga Babilônia, Hammurabi, reconhecendo os inconvenientes 

decorrentes de atrasos, condenava a procrastinação por meio de seus 283 códigos. Esse 

problema também foi constatado em outras civilizações antigas como o império egípcio 

(FERRATI, 1998) e império romano (AURÉLIO, 1964). A procrastinação tornou-se mais 

evidente na sociedade ocidental com a Revolução Industrial, em virtude da relação crescente 

entre a produção e o uso eficaz do tempo (KNAUS, 2000). 

A procrastinação parece ser um problema que já afeta uma parcela significativa da 

população.  Harriott e Ferrari (1996) e Schouwenburg (2004) observaram que mais de 20% 

das pessoas apresentam um comportamento procrastinador grave em atividades cotidianas, 

como pagar contas e fazer exames médicos. Ferrari, O’Callaghan e Newbegin (2005) estimam 

que aproximadamente 70% dos estudantes universitários procrastinam suas atividades e essa 

tendência à procrastinação pode refletir negativamente no seu desempenho acadêmico. 

Papoola (2005) investigou a relação entre a procrastinação e o desempenho acadêmico de 

estudantes da Universidade de Obafemi Awolowo, na Nigéria, com uma amostra de 185 
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alunos do último ano do curso de educação. Encontrou evidências de uma relação inversa 

significativa entre o nível de procrastinação e o desempenho acadêmico mensurado pela 

média de pontos acumulados durante o curso. 

No âmbito acadêmico, a procrastinação pode ser caracterizada como a postergação da 

realização de tarefas acadêmicas (preparar artigos científicos, trabalhos escritos ou estudar 

para exames) para o último momento possível (HILL et al. 1978) ou mesmo a não conclusão 

de uma dessas tarefas dentro da moldura temporal definida (SENÉCAL; KOESTNER; 

VALLERAND; 1995). Os reflexos do comportamento procrastinador podem variar de um 

simples transtorno até perdas financeiras significativas. Embora a procrastinação possa ser 

entendida como um fenômeno que se manifesta de modo voluntário, tratando-se, portanto, de 

uma decisão individual, tal comportamento implica em consequências negativas para o 

estudante, uma vez que a vida deste se caracteriza pelo cumprimento de prazos. Nesse 

sentido, surge a necessidade de se direcionar a devida atenção a este processo. Dada à 

importância de pesquisas relacionadas ao comportamento procrastinador dos alunos, o 

presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre o comportamento procrastinador 

e o desempenho acadêmico de alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

O estudo ajuda a preencher lacunas relacionadas ao entendimento de aspectos 

comportamentais que se refletem no desempenho de estudantes. Especificamente, quando se 

consideram os cursos de graduação em Ciências Contábeis no Brasil, não foram encontrados 

estudos que tratassem do tema, o que apresenta uma possibilidade profícua de inserir esta 

temática na discussão teórica e, consequentemente, na verificação empírica entre os atores no 

campo do ensino e pesquisa em contabilidade. Dada à incipiência em estudos nacionais, na 

presente pesquisa será utilizado o “Índice de Rendimento Acadêmico” (IRA) como proxy 

para quantificação do desempenho acadêmico. O estudo é considerado exploratório e utiliza 

uma amostra pequena e oriunda apenas uma instituição de ensino superior, representando isto 

uma limitação importante no estudo, de modo que para resultados mais conclusivos será 

necessária a ampliação dos dados. No entanto, pode representar um importante passo para que 

o assunto ganhe relevância no ambiente acadêmico brasileiro.   

 

 

2. O CONCEITO DE PROCRASTINAÇÃO E AS PESQUISAS ANTERIORES 

A procrastinação é um fenômeno que aflige pessoas de todas as profissões. Em 

ambientes organizacionais, pessoas procrastinam reduzindo o ritmo de trabalho ao invés de 

acompanhar a demanda de obrigações; outras, irritadas pela burocracia, preferem arquivar os 

documentos como “pendentes” ao invés de terminar o trabalho. Em casa, a procrastinação é 

ainda mais acentuada: tarefas como pintura da casa e limpeza do porão esperam anos para 

serem concluídas (BURKA; YUEN, 1991). No Brasil, a procrastinação no ambiente 

profissional encontra termos próprios e jargões como “fazer cera”, “operação abelha” ou 

ainda “enrolar”. 

Com origem na literatura psicológica, a procrastinação é um conceito polissêmico e, 

como tal, de difícil definição. O termo procrastinar deriva do latim procrastinare e 

literalmente significa “deixar para o dia de amanhã”, adiar, deferir, delongar (COSTA, 2007). 

Apesar de existirem abordagens teóricas distintas sobre o tema, Steel (2007) ressalta que as 

conceituações da procrastinação possuem um núcleo comum: todas as definições reconhecem 

a procrastinação como um traço ou uma disposição comportamental, na qual deve haver 

algum tipo de adiamento ou atraso. No geral, quando se trata de procrastinação, a tarefa 
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adiada é substituída por outra menos importante (e muitas vezes mais prazerosa), de forma 

que o indivíduo que age dessa maneira se sente desconfortável com a situação 

(SCHOUWENBURG, 2004), o que normalmente não ocorre, por exemplo, no ócio ou na 

preguiça, haja vista que nesses tipos de situação nenhuma outra ação é realizada (SAMPAIO, 

2011). 

Ferrari, Johnson e McCown (1995) classificaram três tipos de comportamento 

procrastinador em função de teorias cognitivas e comportamentais. A primeira refere-se a 

procrastinadores que duvidam de suas habilidades. Nesse contexto, devido às elevadas 

cobranças, as falhas são inevitáveis, sendo que a procrastinação acaba assim originando uma 

desculpa para os fracos resultados. A segunda vertente analisa a relação da procrastinação 

com o controle da legitimidade. Embora as pesquisas nessa linha não tenham chegado a 

resultados conclusivos, Rothblum, Solomon e Muarkami (1986) associam a demasiada 

procrastinação acadêmica ao sucesso acadêmico externo e a fatores instáveis. A última 

categoria relaciona-se ao perfeccionista irracional. Tal comportamento está associado à 

procrastinação acadêmica, uma vez que procrastinadores, ao serem demasiadamente 

impulsionados pela sua necessidade de perfeição, passam a ser atormentados pelas metas. Os 

indivíduos classificados nesta categoria temem que seus melhores resultados não sejam 

suficientemente bons (BURKA, YUEN, 1991). Nesse último caso vale o dito popular de que 

o ótimo é inimigo do bom, algumas vezes atribuída a Voltaire. 

Pesquisas sobre a procrastinação são relativamente recentes, datando da década de 80. 

Os estudos abordam o fenômeno sob diversas interpretações e definições. Schouwenburg 

(2004) e Steel (2007) destacam dois posicionamentos que guiam as investigações sobre esse 

fenômeno. O primeiro caracteriza a procrastinação com base em traços da personalidade, ou 

seja, é uma disposição de exibir respostas típicas em situações variadas. Dessa forma, 

procrastinar pode ser entendido como a intenção de adiar aquilo que é indispensável para 

alcançar determinado objetivo. Pesquisas nessa linha investigam a associação da 

procrastinação com o modelo dos Cinco Grandes Fatores (neuroticismo, extroversão, 

franqueza, afabilidade e consciência). A segunda vertente analisa o fenômeno com base no 

comportamento do indivíduo. Esse posicionamento entende a procrastinação como algo 

dinâmico que se altera ao longo da vida, dependendo da interação entre os indivíduos. 

Pesquisas nessa área envolvem aspectos cognitivos, metacognitivos, ambientais e processos 

motivacionais. A presente pesquisa segue essa vertente, compreendendo a procrastinação 

como um fenômeno que se manifesta de forma voluntária nos indivíduos e abrange o 

comportamento de adiar ações ou compromissos relevantes, mesmo com a possibilidade de 

ter um desempenho ser insatisfatório (SAMPAIO; BARIANI, 2011). 

No âmbito acadêmico ou educacional, a procrastinação, manifesta-se por meio da ação 

de adiar o compromisso de estudar (COSTA, 2007). Embora o atraso no início do estudo 

possa estar associado à dificuldade na formulação dos objetivos de aprendizagem, 

Schouwenburg (1995) argumenta que, em muitos casos, tal fenômeno está relacionado com a 

intenção do aluno em postergar suas tarefas. Além disso, os acadêmicos procrastinadores 

demonstram facilidade em se distrair por meio de estímulos exteriores.  

De modo geral, conforme destaca Sampaio (2011), as causas para a procrastinação 

acadêmica são variadas na literatura. Estudos apontam tanto para causas ambientais, como, 

por exemplo, influências parentais, normas sociais, aversão ou dificuldade com a tarefa, com 

aspectos pessoais, como a orientação de metas, a atribuição de causalidade, o autocontrole, 

crenças irreais, quanto com aspectos relacionados ao medo de desaprovação social, baixa 

percepção de autoeficácia e de autoestima voltadas para o estudo, dificuldade com a gestão do 

tempo e o planejamento para estudar e de disciplina para o trabalho (FERRARI, 2004).  
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Em termos de pesquisas científicas internacionais e nacionais, a temática da 

procrastinação tem sido amplamente investigada em áreas distintas do conhecimento, 

sobretudo no domínio acadêmico. Em geral, as pesquisas nacionais e internacionais têm 

buscado respostas para o comportamento procrastinador, além de investigar seus reflexos no 

ambiente educacional. 

Solomon e Rothblum (1984) investigaram a frequência da procrastinação acadêmica 

em estudantes da University of Vermont matriculados na disciplina de Introdução à Psicologia 

no ano de 1982, além de analisar as razões para tal comportamento. Para atingir o objetivo 

proposto, os autores criaram uma escala denominada Procrastination Assessment Scale-

Students (PASS), que se subdivide em duas partes: a primeira investiga a frequência da 

procrastinação em determinadas tarefas acadêmicas e se os respondentes consideram que a 

procrastinação constitui-se em um problema que almejam diminuir; a segunda, as razões 

associadas à procrastinação. Os resultados demonstraram que a procrastinação não se trata 

apenas de uma deficiência na gestão do tempo de estudo, mas envolve uma interação 

complexa de componentes comportamentais, cognitivos e afetivos. O estudo indicou duas 

razões principais para a procrastinação: medo do fracasso e aversão à tarefa. 

Rothblum, Solomon e Murakami (1986) examinaram a relação entre a procrastinação 

acadêmica e os traços característicos de 379 estudantes da University of Vermont matriculados 

na disciplina de Introdução à Psicologia no ano de 1984. Os estudantes foram avaliados três 

vezes em períodos próximos aos testes. Os resultados indicaram que 40% dos acadêmicos 

relatam algum nível de procrastinação e esse relato está correlacionado positivamente com o 

atraso nas respostas do exame e negativamente relacionado com a média das notas. O estudo 

também observou que os estudantes com altos níveis de procrastinação, especialmente 

mulheres, estão mais propensos a relatar ansiedade nos testes e atribuírem o sucesso nos 

exames a fatores externos e instáveis. 

O estudo de Beswick, Rothblum e Mann (1988), realizado na Austrália com 245 

estudantes de psicologia, analisou três explicações psicológicas para a procrastinação: 

indecisão, crenças irracionais sobre autoestima e baixa autoestima. Os autores não 

encontraram relação significativa entre a procrastinação e as crenças irracionais. No entanto, 

houve correlação negativa e significativa entre a procrastinação e a autoestima. 

Adicionalmente, descobriu-se que os estudantes que adiavam a realização ou a conclusão de 

seus trabalhos acadêmicos tendiam a ter uma baixa autoestima. 

Orpen (1998) investigou se alunos intrinsecamente motivados em aprender tendem a 

procrastinar menos do que alunos externamente motivados, além de explorar as 

consequências da procrastinação. A amostra do estudo consistiu em 102 alunos australianos e 

os resultados indicaram uma correlação positiva e significativa entre a procrastinação e a 

motivação extrínseca e uma relação negativa e significativa entre a procrastinação e a 

motivação intrínseca.  

Day, Mensik e O´Sullivan (2000) estudaram 242 universitários canadenses para 

identificar os tipos de tarefas mais procrastinadas. Os resultados apontaram que as atividades 

mais adiadas pelos estudantes foram a leitura acadêmica obrigatória, a redação de textos, os 

trabalhos acadêmicos e o estudo para provas e avaliações. Identificaram também que os 

estudantes tendiam, em sua maioria, a procrastinar apenas no início dessas tarefas, sem, 

contudo, interrompê-las posteriormente. 

Tuckman (2007) fez um experimento para testar se a adição de recursos para aumentar 

a motivação reflete positivamente no desempenho e aprendizado dos estudantes de um curso a 

distância. Com uma amostra de 98 estudantes, 56 homens e 42 mulheres, o autor dividiu os 
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indivíduos em dois grupos e expôs cada grupo a um método diferenciado de ensino a 

distância, um tradicional e o outro com recursos motivacionais. Os resultados demonstraram 

que os estudantes com comportamento procrastinador, expostos ao método com recursos 

motivacionais, demonstraram melhor desempenho do que os estudantes que ficaram restritos 

ao método tradicional. 

Costa (2007) investigou o comportamento procrastinador de alunos do ensino 

fundamental em Portugal. Para isso, construiu um instrumento de avaliação da procrastinação. 

Utilizou o modelo em uma amostra de 1.310 estudantes do 7º, 8º e 9º período de escolaridade. 

Os resultados demonstraram que um nível superior de procrastinação nos estudos diários 

ocorre com pessoas do gênero feminino. Além disso, constatou-se uma associação 

significativa do nível de procrastinação  com variáveis relacionadas ao período escolar, 

número de reprovações, notas nas disciplinas de português e matemática e o nível de instrução 

de pais e mães.  

Em contraposição ao estudo de Costa (2007), a pesquisa conduzida por Balkis e Duru 

(2009) com 329 universitários turcos do gênero feminino e 251 do gênero masculino indicou 

que a tendência para manifestar o comportamento procrastinador era maior entre os homens. 

Rotenstein, Davis e Tatum (2009) investigaram o efeito da procrastinação no 

desempenho acadêmico. Analisando uma amostra de 297 estudantes do curso de 

contabilidade financeira, identificaram uma relação negativa e significativa entre o 

comportamento procrastinador e o desempenho dos estudantes. 

Klassen e Kuzucu (2009) investigaram a associação entre a procrastinação e variáveis 

motivacionais em uma amostra de 508 estudantes de uma escola secundária da Turquia. 

Constataram que pessoas procrastinadoras se percebiam como pouco capazes de utilizar 

estratégias autorreguladoras de sua aprendizagem. Observaram, também, que estudantes do 

gênero feminino relataram níveis mais elevados de autoeficácia para a autorregulação, de 

modo que a autoeficácia mostrou-se um preditor mais robusto de procrastinação para 

estudantes deste gênero. Porém, em ambos os grupos, este fator foi considerado chave para 

explicar os altos níveis de procrastinação acadêmica, haja vista, que o grau em que uma 

pessoa acredita ser capaz de realizar algo é relevante para prever a probabilidade de se 

empenhar em ações futuras. 

Iskender (2011) examinou a relação entre a procrastinação acadêmica e os seguintes 

fatores: gênero, autocompaixão e atitudes disfuncionais. A amostra foi composta por 251 

estudantes universitários residentes na Turquia. Constatou não existir diferenças 

estatisticamente significativas quando se analisam as variáveis: procrastinação, 

autocompaixão e atitudes disfuncionais segregando-se a amostra por gênero. Adicionalmente, 

descobriram correlação positiva e significativa entre autocompaixão e procrastinação 

acadêmica; e correlação negativa não significativa entre autocompaixão e atitudes 

disfuncionais.   

Na literatura nacional, as pesquisas referentes à procrastinação ainda são pouco 

recorrentes, com destaque para os estudos de Enumo e Kerbauy (1999) e Sampaio e Bariani 

(2011). Os primeiros realizaram um estudo em Vitória, Espírito Santo, com o objetivo de 

analisar o comportamento procrastinador de estudantes e transeuntes. A amostra foi composta 

por 50 transeuntes e 22 estudantes de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). Os achados demonstraram que a maioria das pessoas costuma procrastinar 

frequentemente, além do fato de que uma parcela significativa da amostra apresenta-se 

irritada ou culpada em apresentar esse comportamento.  
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Sampaio e Bariani (2011) também fizeram um estudo exploratório com o objetivo de 

descrever a procrastinação entre os estudantes universitários, além de identificar as atividades 

mais adiadas e o sentimento relatado pelo procrastinar. A amostra foi composta por 173 

estudantes pertencentes aos cursos de graduação em Ciências Biológicas, Psicologia e 

Medicina em uma universidade confessional. Apontaram que 82% dos estudantes apresentam 

comportamento procrastinador. Desses, 53% pertenciam ao curso de Ciências Biológicas. 

Destacaram alta frequência de tarefas acadêmicas adiadas e significativa presença de 

sentimentos desagradáveis entre os universitários procrastinares, como ansiedade, 

autodepreciação, desmotivação e baixa percepção de autoeficiência.  

Os estudos sobre procrastinação abordam a temática sob diferentes aspectos, sejam 

focados na investigação da procrastinação como um comportamento, dedicando-se a analisar 

a frequência do comportamento procrastinador, as causas e as características das tarefas mais 

adiadas (SOLOMON; ROTHBLUM, 1984; DAY; MENSINK; O´SULLIVAN, 2000; 

ENUMO; KERBAUY, 1999; SAMPAIO; BARIANI, 2011), sejam direcionados a identificar 

padrões na procrastinação dos estudantes, correlacionando-a com desempenho acadêmico 

e/ou aspectos pessoais, embasados em teorias sobre motivação (extrínseca e intrínseca) e 

traços da personalidade (ORPEN, 1998; MOON; ILLINGWORTH, 2005; TUCKMAN, 2007; 

MORFORD, 2008; ROTENSTEIN; DAVIS; TATUM, 2009). Destacam-se, ainda, os estudos 

que incluíram, nos aspectos pessoais dos procrastinadores, fatores relacionados à autoeficácia, 

autoestima e autorregulação (BESWICK; ROTHBLUM; MANN, 1988; HOWELL, 2006; 

KLASSEN; KUZUCU). Algumas pesquisas enfatizaram as consequências da procrastinação, 

fornecendo orientações para amenizar o problema (DAY; MENSINK; O'SULLIVAN, 2000) e 

incluíram nos estudos variáveis como gênero e atitudes disfuncionais (COSTA, 2007; 

BALKIS; DURU, 2009; ISKENDER, 2011).  

Observou-se que as pesquisas desenvolvidas até então, tendem a focar cada vez mais 

nas características dos próprios estudantes do que no ambiente e na tarefa a ser executada. 

Independentemente das particularidades consideradas, grande parcela dos estudos ressaltam 

que a procrastinação acadêmica influi negativamente no processo de aprendizagem e no 

desempenho acadêmico do estudante, além de favorecer estados emocionais desadaptadores, 

como índices elevados de ansiedade frente a avaliações, sucessão de angústias, frustrações, 

irritação, autocondenação, dentre outros. 

3 METODOLOGIA 

O estudo se caracterizada como estudo exploratório e utiliza fontes secundárias e 

primárias para atender ao objetivo de mapear a relação entre o comportamento procrastinador 

e o desempenho acadêmico de estudantes do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). A população da pesquisa compreende os alunos 

matriculados no curso de Ciências Contábeis das Universidades Federais Brasileiras. A 

amostra inicial foi composta por 384 acadêmicos matriculados no curso de Ciências 

Contábeis da UFPR. Para cada acadêmico foi enviado um e-mail contendo o questionário a 

ser respondido. Dos 384 questionários, 42 foram respondidos sem a omissão de nenhuma 

informação (aproximadamente 11% da amostra inicial). Para minimizar possível viés 

decorrente da média do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) para os diferentes níveis de 

escolaridade, os escores obtidos foram normalizados. 

O questionário foi adaptado de Lay (1986) e dispõe de 20 questões fechadas com a 

finalidade de identificar o nível de procrastinação dos estudantes. As questões foram 

elaboradas com base na escala Likert, na qual os respondentes são solicitados a expressarem 

não só se as assertivas correspondem a algo extremamente característico ou extremamente 

não característico, como também informarem o nível o seu grau de caracterização. Na 
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presente pesquisa, as questões consistiam em assertivas acompanhadas de uma escala de cinco 

pontos: (1) extremamente característico, (2) moderadamente característico, (3) neutro, (4) 

moderadamente não característico, e (5) extremamente não característico.  

Para mensurar o comportamento procrastinador utilizou-se a Escala de Procrastinação 

desenvolvida e validada por Lay (1986). O instrumento foi desenvolvido utilizando-se de uma 

escala do tipo Likert composta por 20 questões, como explicado no parágrafo anterior, com 

objetivo de identificar a extensão do comportamento procrastinador por meio de questões 

relativas a aspectos da vida do indivíduo. Os resultados mapeados pela escala foram 

considerados como variável dependente neste estudo. O instrumento possui uma elevada 

consistência interna e validade convincente do constructo (POPOOLA, 2005). Conforme os 

valores identificados na escala, observa-se o comportamento procrastinador do estudante, de 

modo que uma pontuação elevada na escala indica alto nível de procrastinação. As assertivas 

que constituem a escala de procrastinação são apresentadas no Quadro 1. 
           Quadro 1: Escala de Procrastinação 

1 - Eu frequentemente me vejo realizando tarefas as quais tinha intenção de realizar em dias 

anteriores 

2 - Eu não faço trabalhos até pouco antes do prazo em que eles devem ser entregues 

3 - Quando eu termino de ler um livro da biblioteca, eu o devolvo de imediato, 

independentemente da data programada para devolução 

4 - Quando é hora de me levantar de manhã, na maioria das vezes, saio direto para fora da 

cama. 

5 - Uma carta pode aguardar vários dias depois de escrita antes de postá-la. 

6 - Eu geralmente retorno telefonemas prontamente 

 

7 - Mesmo com tarefas que exigem pouco esforço, apenas sentar-se e fazê-las, eu vejo que elas 

raramente são concluídas, ficando pendentes por dias 

8 - Eu geralmente tomo decisões o mais rápido possível 

9 - Eu geralmente demoro a iniciar o trabalho que tenho que fazer 

10 - Eu geralmente tenho que me apressar para concluir uma tarefa a tempo 

11 - Ao me preparar para sair, eu raramente tenho que fazer algo no último minuto 

12 - Na preparação para algum prazo final, muitas vezes eu perco tempo fazendo outras coisas 

13 - Prefiro sair mais cedo para um compromisso 

14 - Costumo começar um trabalho logo após ele me ser atribuído 

15 - Frequentemente termino uma tarefa mais cedo do que o necessário 

16 - Eu sempre pareço terminar as compras dos presentes de aniversário e Natal no último 

minuto 

17 - Eu costumo comprar até mesmo um item essencial na última hora 

18 - Eu normalmente faço todas as coisas que planejo fazer em um dia 

19 - Estou continuamente dizendo: "Eu vou fazer isso amanhã" 

20 - Eu costumo finalizar todas as tarefas que tenho para fazer antes de me acalmar e relaxar 

para a noite 

           Fonte: adaptado de Lay (1986). 
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O questionário foi traduzido por dois profissionais, com reconhecido conhecimento na 

língua inglesa, para que assim fossem evitados possíveis erros na tradução. Destaca-se, 

também, que o instrumento de pesquisa não sofreu nenhuma adaptação para o ambiente 

brasileiro, por entender-se que tais atributos identificados pelo questionário não seriam 

influenciados por características nacionais específicas. Conforme observado no estudo de Lay 

(1986) as assertivas foram distribuídas aleatoriamente pelo questionário, possuindo algumas 

de cunho negativo em relação ao comportamento, enquanto outras eram de conotações 

positivas. Esse procedimento foi adotado para evitar vieses decorrente de tendências de 

centralização de respostas e para analisar-se o nível de atenção com que o questionário foi 

respondido e a coerência das respostas.  

Com base na literatura e com o intuito de verificar se existe associação entre a 

procrastinação, o desempenho acadêmico e o gênero dos estudantes componentes da amostra 

foram testadas na pesquisa duas hipóteses: 

H1: O desempenho acadêmico é negativamente relacionado ao comportamento 

procrastinador e esta relação é. 

Conforme já mencionado, a procrastinação é um fenômeno que aflige indivíduos de 

todas as idades e profissões (BURKA; YUEN, 1991), incluindo estudantes. No ambiente 

acadêmico, a procrastinação pode se apresentar de maneiras distintas, como o comportamento 

de adiar tarefas ou até mesmo a não realização destas por medo de falhas (ENUMO; 

KERBAUY, 1999). O comportamento procrastinador em estudantes tende influenciar seu 

desempenho (ROTHBLUM; SOLOMON; MURAKAMI, 1986), visto que atrasar ou mesmo 

não realizar determinadas tarefas pode impactar diretamente em suas notas e, portanto, seu 

rendimento acadêmico.  

H2: O comportamento procrastinador é diferente entre homens e mulheres. 

O gênero do indivíduo é uma variável empírica de relevância substancial nos estudos 

sobre fenômenos psicológicos, dentre eles a procrastinação (STEWART; McDERMOTT, 

2004). Sabe-se que o gênero pode influenciar o modo como homens e mulheres enfrentam 

tarefas cotidianas (VIEIRA; RUY, 2006). Admite-se, portanto, que há diferença entre o 

comportamento procrastinador apresentado por homens e mulheres, motivado por 

experiências e objetivos proporcionados por cada gênero. 

Para quantificar o desempenho acadêmico foi utilizado o Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA). O IRA é calculado mediante a nota e a carga horária de cada disciplina. As 

notas são agrupadas no cálculo de rendimento do desempenho do aluno, cujo índice varia de 0 

(zero) a 1 (um). O Índice de Rendimento Acadêmico é calculado da seguinte forma: 

 

Em que, 

IRA = Índice de Rendimento Acadêmico; 

N = Notas; 

CH = Carga Horária; 

CHT = Carga Horária Total. 

Para identificar o gênero do estudante, adotou-se uma variável dummy, sendo 1 para 

gênero masculino e 0 para gênero feminino. Quanto ao tratamento dos dados, preconizou-se a 

utilização de recursos estatísticos descritivos para organizar as informações, além da 

realização de testes de normalidade e testes de correlação para verificar a existência de 
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relação entre o comportamento procrastinador e o desempenho acadêmico de estudantes do 

curso de Ciências Contábeis. Os testes estatísticos foram conduzidos com o auxílio do 

software IBM SPSS Statistics 19, com nível de significância a 5%. 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Com o propósito de responder a questão de pesquisa são apresentados e discutidos os 

resultados empíricos alcançados no estudo. Inicialmente, realiza-se uma descrição do perfil 

dos estudantes, seguido pela apresentação das estatísticas descritivas das variáveis estudadas. 

Na sequência buscou-se verificar a correlação entre as variáveis de comportamento 

procrastinador (PROCRAST) e desempenho acadêmico (IRA). Por fim, empregou-se o teste 

de média de Kruskal–Wallis com o propósito de verificar se as médias de procrastinação são 

estatisticamente diferentes entre os gêneros dos acadêmicos do curso de graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná.  

Considerando-se os dados retornados pelos respondentes, constatou-se que estes 

apresentam o seguinte perfil: em sua maioria do gênero feminino (64%), com idade em média 

de 23 anos. Os estudantes do gênero masculino (36%) concentram-se em sua maioria (53%) 

entre a faixa etária de 21 a 25 anos, não apresentando respondentes com idade superior a 36 

anos, conforme apresentado na Tabela 1.  

           Tabela 1: Identificação dos estudantes por gênero e faixa etária 

Faixa Etária 
Masculino Feminino Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

até 20 anos 3 20% 4 15% 7 17% 

21 a 25 anos 8 53% 13 48% 21 50% 

26 a 30 anos 3 20% 6 22% 9 21% 

31 a 35 anos 1 7% 3 11% 4 10% 

36 ou mais 0 0% 1 4% 1 2% 

Total 15 100% 27 100% 42 100% 

           Fonte: elaborada pelos autores 

Na Tabela 2, verifica-se a distribuição do Índice de Rendimento Acadêmico, do Índice 

de Procrastinação e do Gênero entre os estudantes que compõem a amostra final do estudo. 

Tabela 2: Identificação dos estudantes por gênero e faixa etária 

Acadêmico IRA 
Índice de 

Procrastinação 
Gênero Acadêmico IRA 

Índice de 

Procrastinação 
Gênero 

1 0,68 0,65 FEMIN. 22 0,53 0,55 FEMIN. 

2 0,88 0,50 FEMIN. 23 0,60 0,70 FEMIN. 

3 0,92 0,31 FEMIN. 24 0,73 0,39 FEMIN. 

4 0,63 0,65 FEMIN. 25 0,63 0,49 MASC. 

5 0,78 0,56 MASC. 26 0,73 0,54 MASC. 

6 0,57 0,86 FEMIN. 27 0,78 0,61 MASC. 

7 0,71 0,52 FEMIN. 28 0,68 0,57 FEMIN. 

8 0,63 0,60 FEMIN. 29 0,85 0,40 FEMIN. 

9 0,80 0,33 FEMIN. 30 0,74 0,69 FEMIN. 

10 0,63 0,46 MASC 31 0,65 0,65 MASC. 

11 0,85 0,50 MASC. 32 0,63 0,63 FEMIN. 

12 0,63 0,50 FEMIN. 33 0,60 0,41 FEMIN. 

13 0,82 0,50 MASC. 34 0,74 0,41 FEMIN. 

14 0,63 0,42 FEMIN. 35 0,71 0,56 MASC. 

15 0,77 0,37 FEMIN. 36 0,80 0,43 MASC. 

16 0,63 0,55 FEMIN. 37 0,53 0,77 FEMIN. 

17 0,63 0,64 MASC. 38 0,77 0,35 FEMIN. 

18 0,82 0,43 FEMIN. 39 0,63 0,62 MASC. 
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Acadêmico IRA 
Índice de 

Procrastinação 
Gênero Acadêmico IRA 

Índice de 

Procrastinação 
Gênero 

19 0,63 0,59 FEMIN. 40 0,63 0,68 FEMIN. 

20 0,63 0,70 MASC. 41 0,57 0,46 MASC. 

21 0,63 0,57 MASC. 42 0,51 0,39 FEMIN. 

Fonte: elaborada pelos autores 

A priori, contatou-se a predominância de respondentes do gênero feminino (27) entre 

os acadêmicos que compõem a amostra final. Isso sugere que as mulheres tendem a participar 

mais acentuadamente das pesquisas. A análise dos resultados baseia-se, inicialmente em 

estatística descritiva das variáveis quantitativas utilizadas na pesquisa, conforme verificado na 

Tabela 3. 

            

                         Tabela 3: Análise descritiva das variáveis 

Variáveis N Média DP Mínimo Máximo 

Procrast. 42 0,535 0,125 0,310 0,860 

IRA 42 0,688 0,100 0,510 0,920 

                         Fonte: dados da pesquisa 

Para obter os escores do nível de procrastinação (PROCRAST) foram atribuídos 

valores de 1 a 5 a cada questão com objetivo de identificar a tendência do estudante em 

procrastinar, sendo que 1 indica menor tendência e 5, maior. Assim, para a análise, os escores 

obtidos pelas questões com interpretação contrárias foram invertidos. Desse modo, quanto 

maior o comportamento procrastinador, maiores foram os escores. A pontuação máxima que o 

estudante poderia obter era de 100 pontos. Observou-se que os acadêmicos, em média, 

demonstram um alto índice de procrastinação, com escores de aproximadamente 54%. O 

estudante com maior tendência a procrastinar atingiu 86 pontos, enquanto o estudante com 

menor tendência atingiu 31 pontos 

Os estudantes do curso de Ciências Contábeis apresentaram, em média, um Índice de 

Rendimento Acadêmico (IRA) de 0,688, com mínimo de 0,510 e máximo de 0,920, sugerindo 

que se trata de um grupo estudantes com bom rendimento escolar. Destaca-se, também, a 

baixa dispersão entre os escores do IRA, indicando que os estudantes apresentam certa 

homogeneidade em relação ao desempenho. 

Quanto ao gênero dos acadêmicos, constatou-se que entre os 42 estudantes 

pertencentes à amostra da pesquisa, aproximadamente 64% são do sexo feminino, como 

explicitado anteriormente, enquanto os demais 36% pertencem ao sexo masculino. Na Figura 

1, apresenta-se a distribuição dos estudantes em função do gênero (0 = feminino, 1 = 

masculino), desempenho escolar e nível de procrastinação. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

12 
 

Figura 1: Distribuição da amostra da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Nota-se que os estudantes do gênero feminino apresentam o maior nível de 

procrastinação (86 pontos) e, também, o melhor desempenho (0,92).  Em relação aos 

estudantes do gênero masculino. Observa-se que, de modo geral, o nível de procrastinação 

encontra-se distribuído entre os escores de 40 a 70 pontos, indicando que o comportamento 

procrastinador entre os homens da amostra apresenta característica mais homogênea do que 

entre as mulheres. A priori, esta diferença indicar que o nível de procrastinação em estudantes 

do sexo masculino tende a ter menor influência no desempenho do que nas estudantes do 

gênero feminino. Porém, para confirmar esses indícios outras técnicas estatísticas serão 

utilizadas. 

Na Tabela 4 são descritos os testes de normalidade aos quais as variáveis quantitativas 

utilizadas no estudo foram submetidas ao Teste de Kolmogorov-Smirnov e o Teste de 

Shapiro-Wilk. 

                Tabela 4: Testes de Normalidade 

Testes de Normalidade 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estatística DF Significância Estatística DF Significância 

Procrast 0,087 42 0,200 0,981 42 0,714 

IRA 0,225 42 0,000** 0,941 42 0,032** 

              Nota: ** Nível de significância: 5% 

Fonte: dados da pesquisa. 

O Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) é usado para indicar se a distribuição da 

variável em estudo é proveniente de uma população com distribuição normal. Os resultados 

do teste K-S para as variáveis quantitativas utilizadas na pesquisa (Procrast e IRA) 

apresentaram valor-p de 0,200 e 0,000, respectivamente. Desse modo, considerando-se um 

nível de significância de 5%, pode-se inferir que, apesar de a variável referente ao 

comportamento procrastinador (Procrast) apresentar uma distribuição normal, situação 

análoga não foi verificada quando da análise da variável concernente ao IRA. O Teste de 

Shapiro-Wilk é uma alternativa ao teste K-S para amostras com menos de 50 observações. 
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Seus resultados também demonstram ausência de distribuição normal entre a variável de 

desempenho acadêmico (IRA). 

Verifica-se, na Tabela 5, a matriz de correlação entre as variáveis de desempenho 

acadêmico e procrastinação. Salienta-se que, tendo em vista os resultados encontrados nos 

testes de normalidade, optou-se por utilizar neste estudo o Coeficiente de Correlação de 

Spearman e o Tau de Kendall com o propósito de responder à questão da pesquisa, visto que 

as variáveis da amostra não apresentam distribuição normal. Conforme esclarece Field (2009), 

o Coeficiente de correlação de Spearman é uma estatística não paramétrica amplamente 

utilizada em dados que violam as suposições paramétricas. Embora menos utilizado que o 

Coeficiente de Spearman, o Tau de Kendall é uma importante ferramenta estatística não 

paramétrica, eficiente principalmente em pequenos conjuntos de dados. De acordo com 

Howell (1997), apesar da popularidade da estatística de Spearman, a técnica de Kendall 

apresenta melhores estimativas da correlação na população.  

                    Tabela 5: Matriz de correlação das variáveis da pesquisa 

    Procrast.   IRA  

1. Procrast 
Spearman 

1 
 -0,416** 

-0,319** 

 

Tau de Kendall  

2. IRA 
Spearman -0,416** 

1  
Tau de Kendall -0,319** 

                                   Nota: ** Nível de significância: 5% 

                                   Fonte: dados da pesquisa. 

  

Os resultados da matriz de correlação indicam uma relação negativa e significativa (p-

value < 0,05) entre o comportamento procrastinador (Procrast) e o desempenho acadêmico 

dos alunos do curso de Ciências Contábeis, permitindo inferir que estudantes que tendem 

postergar a execução de suas tarefas possuem um desempenho inferior aos estudantes que 

realizam suas atividades em dia, não rejeitando, assim, a hipótese H1 elencada na pesquisa (O 

desempenho acadêmico está negativamente relacionado ao comportamento procrastinador).  

Para testar H2 na pesquisa (o comportamento procrastinador é diferente entre homens 

e mulheres), adotou-se o teste de médias de Kruskal-Wallis, conforme Tabela 6. 

           Tabela 6: Resultados do teste de média  

Teste Kruskal – Wallis 

 Gênero Observação Média Test statistics Média Geral 

Procrastinação 
Masculino 15 23,57 Chi-Square 0,663 

Feminino 27 20,35 Df 1 

  Total 42   Significância 0,415 

           Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados do teste de médias sugere que os estudantes do gênero masculino 

possuem a maior média de procrastinação (23,57), no entanto, a ausência de significância não 

é capaz de rejeitar a hipótese nula, de que não há diferença relativa ao nível de procrastinação 

entre os estudantes dos dois gêneros. Portanto, os resultados encontrados nesse estudo, 

sugerem que os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis tendem a procrastinar com 

frequência em suas atividades escolares. Concomitantemente aos altos níveis de 

procrastinação, os estudantes tendem a apresentar um baixo desempenho educacional, 

indicando que a postergação das atividades escolares compromete seu desempenho 

acadêmico.  

Outro resultado relevante refere-se à diferença entre o comportamento procrastinador 

considerando o gênero dos acadêmicos. Embora, em um primeiro momento, observaram-se 
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indícios que estudantes do sexo feminino apresentavam maior sensibilidade na relação entre o 

comportamento procrastinador e o desempenho nos estudos (IRA), essa relação não pode ser 

confirmada estatisticamente, sugerindo a procrastinação afeta igualmente os estudantes de 

ambos os sexos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como objetivo investigar a relação entre o comportamento 

procrastinador e o desempenho acadêmico dos alunos do curso de Ciências Contábeis da 

UFPR. Para isso foi adotado como proxy para o comportamento procrastinador os escores 

obtidos por meio da escala de Procrastinação desenvolvida e validada por Lay (1986). Como 

proxy para o desempenho acadêmico utilizou-se o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 

obtido pela razão entre o a soma do produto das notas e da carga horária de cada disciplina 

pela carga horária total cursada (portanto é um média ponderada do desempenho acadêmico). 

Para identificar o gênero dos estudantes foi empregada uma dummy (1 = masculino e 0 = 

feminino). 

Os resultados da matriz de correlação sugerem que estudantes com altos níveis de 

procrastinação tendem a ter seu desempenho reduzido, fato esse que não rejeita a hipótese 

nula associada a H1. Os resultados encontrados a partir das duas técnicas de correlação são 

coerentes com os estudos de Rothblum, Solomon e Murakami (1986) e Popoola (2005) no 

que se refere à relação negativa entre o desempenho acadêmico e o nível de procrastinação.  

A priori, a maior média evidenciada no teste de Kruskal–Wallis sugere que os 

estudantes do gênero masculino tendem a ser mais procrastinadores. Contudo, a ausência de 

significância estatística não permite rejeitar a hipótese nula de inexistência de diferença entre 

os gêneros dos acadêmicos e o nível de procrastinação. Assim, os resultados encontrados 

contrariam os achados apresentados por Costa (2007) que constata que estudantes do sexo 

feminino demonstram um nível superior de procrastinação. 

Ressalta-se que os resultados obtidos estão limitados a amostra representada pelos 

alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná. As 

limitações estão relacionadas, também, às variáveis selecionadas bem como às técnicas de 

análise de dados. Sugere-se para futuras pesquisas ampliar a amostra utilizada nesse estudo, a 

utilização de outras métricas com capacidade de mensurar o comportamento procrastinador 

dos acadêmicos, e a extensão dos estudos para incluir alunos dos cursos de pós-graduação e 

profissionais. Ressalta-se a importância do tema tendo em vista os efeitos que o 

comportamento procrastinador tem no desempenho acadêmico e no bem-estar dos estudantes 

e profissionais da área. É importante ainda que as instituições de ensino superior adotem 

ações que auxiliem os estudantes a quebrar o círculo vicioso da procrastinação.  
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