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Resumo 

Este estudo tem como objetivo identificar as características sociodemográficas que 
influenciam o desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em 
Ciências Contábeis de uma instituição pública federal. Para isso, foram pesquisadas 
características como turno de estudo, idade, sexo, etnia e renda dos discentes do curso de 
graduação em Ciências Contábeis de uma universidade pública federal do estado de Minas 
Gerais no período de 2013 a 2016, que engloba os anos de adoção das cotas em tal instituição 
e os dados disponíveis na época de realização desta pesquisa (abril/2017). Os fatores 
identificados por meio de análise documental foram confrontados com as notas médias 
obtidas nas disciplinas cursadas, que representa o desempenho, para efeitos deste estudo. A 
principal contribuição do estudo vincula-se à necessidade de aprimorar constantemente o 
processo de ensino e aprendizagem por meio da avaliação dos aspectos, tanto internos quanto 
externos, que interferem no desempenho dos discentes. Na perspectiva adotada, de 
desempenho de alunos cotistas e não-cotistas, o estudo contribui para manter em foco os 
debates acerca dessa política considerada de caráter emergencial, mas que foi instituída para 
perdurar por dez anos, desde sua implantação em 2012. Em linhas gerais, o desempenho dos 
não-cotistas foi ligeiramente superior ao dos cotistas no curso e período investigado. Os 
desempenhos dos cotistas e não-cotistas sofrem variações quando comparados pelas 
características sociodemográficas analisadas, alternando-se em melhores e piores 
desempenhos. Nesse sentido, os resultados revelam indícios de que todas as cinco 
características sociodemográficas analisadas influenciam o desempenho acadêmico de alunos 
cotistas e não-cotistas, notadamente, o turno e a idade. Tais resultados denotam que variáveis 
normalmente apontadas pela literatura como possíveis fatores explicativos do desempenho 
também podem explicar o desempenho de alunos cotistas e não-cotistas. 
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1. Introdução  

Desde a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, considerada por alguns 
pesquisadores como o ponto de partida do ensino da Contabilidade no país (Peleias et al., 
2007; Espejo et al., 2010), até os dias atuais, pode-se constatar uma grande evolução na área 
contábil, que acompanha a própria evolução econômica, política e social brasileira. 

De acordo com Peleias et al. (2007), a evolução do ensino da Contabilidade está diretamente 
associada às exigências econômicas, políticas e sociais de cada época. Mais recentemente, 
Espejo et al. (2010) relatam que o cenário contábil brasileiro passou por profundas 
modificações na forma de fazer e visualizar a Contabilidade com as alterações introduzidas 
pela Lei n. 11.638/07, que impactaram na estrutura, abrangência, reconhecimentos e 
divulgação das informações contábeis. Os autores mencionam, também, que a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) reconhece que esta Lei possibilita a convergência às normas 
internacionais de Contabilidade, permitindo o acesso de empresas brasileiras a capitais 
externos a custo e risco menores. 
O curso de graduação em Ciências Contábeis está entre os cinco maiores cursos em número 
de matrículas no país e entre os dez cursos que acumulam, sozinhos, 51% das matrículas dos 
estudantes, de acordo com o censo da educação superior de 2016, divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (INEP, 2018). Esses 
números também podem refletir maior acesso da população ao ensino superior, possivelmente 
favorecido pela implantação do sistema de cotas.  
As Instituições de Ensino Superior (IES) públicas vinculadas ao Ministério da Educação 
(MEC) aderiram às cotas a partir do ano de 2012, depois de sancionada a Lei nº 12.711 de 29 
de agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012. Trata-se de uma política de 
reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em 
escolas públicas, proporcionalizadas por rendimentos salariais e por pessoas que se 
autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. Ademais, a partir da Lei nº 13.409/2016, pessoas 
com deficiência também entrarão na proporcionalidade das vagas destinadas aos cotistas. Para 
Santos (2012), além da inclusão dos beneficiários das políticas de ações afirmativas, o sistema 
de cotas busca corrigir a ineficiência da educação básica causada pelo estado, busca dar 
acesso aos grupos economicamente excluídos, fazer uma reparação histórica aos grupos 
étnicos, das consequências do racismo e da falta de direito dos povos indígenas. 

Acompanhando a evolução do cenário político, econômico e social, está a Contabilidade e 
deve evoluir, também, o processo educacional para esta área do conhecimento. Observa-se 
que o sistema educacional e, consequentemente, o desempenho acadêmico, é dependente do 
professor, das técnicas e dos recursos instrucionais e das motivações, condições e 
características dos aprendizes. Com isso, torna-se importante conhecer e discutir a influência 
desses fatores no desempenho acadêmico dos estudantes. 

Trabalhos que buscam identificar fatores impactantes no desempenho acadêmico de alunos do 
ensino superior de Contabilidade vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos sob diferentes 
enfoques, como por exemplo: na percepção dos próprios estudantes (Cornachione Júnior et 
al., 2010; Beck; Rausch, 2012); sob aspectos da docência e recursos físicos educacionais 
(Cruz; Corrar; Slomski, 2008); sob a ótica dos estilos de aprendizagem (Silva; Oliveira Neto, 
2010); na perspectiva de fatores demográficos, institucionais, econômicos e acadêmicos 
(Andrade; Corrar, 2007; Ballester, 2012; Araújo et al., 2013). Porém, ainda são poucos os 
estudos sobre ações afirmativas e fatores que influenciam o desempenho acadêmico de alunos 
cotistas e não-cotistas do curso de Contabilidade e áreas afins. Como exemplos, têm-se os 
estudos de Lopes et al. (2010), Campos et al. (2017) e Miranda, Andrade e Lima (2017). 
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Neste contexto, deseja-se responder a seguinte questão: quais características 
sociodemográficas influenciam o desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de 
graduação em Ciências Contábeis de uma instituição pública federal? 

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo identificar as características sociodemográficas 
que influenciam o desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em 
Ciências Contábeis de uma instituição pública federal. Para isso, foram pesquisadas 
características como turno, idade, sexo, etnia e renda dos discentes do curso de graduação em 
Ciências Contábeis de uma universidade pública federal do estado de Minas Gerais no 
período de 2013 a 2016, que engloba os anos de adoção das cotas em tal instituição e os dados 
disponíveis na época de realização desta pesquisa (abril/2017). Os fatores identificados por 
meio de análise documental são confrontados com as notas médias obtidas nas disciplinas 
cursadas, que representa o desempenho, para efeitos deste estudo.  
A principal contribuição do estudo vincula-se à necessidade de aprimorar constantemente o 
processo de ensino e aprendizagem por meio da avaliação dos aspectos, tanto internos quanto 
externos, que interferem no desempenho dos discentes. Na perspectiva adotada, de 
desempenho de alunos cotistas e não-cotistas, o estudo contribui para manter em foco os 
debates acerca dessa política considerada de caráter emergencial, mas que foi instituída para 
perdurar por dez anos desde sua implantação em 2012. Portanto, devem-se identificar as 
possíveis causas e consequências que trazem um maior envolvimento acadêmico, a fim de 
propor alternativas em que os docentes possam melhor atuar e os discentes obter melhor 
desempenho. Com base nos resultados encontrados podem-se propor cursos de ação ou 
mesmo revisões de políticas, visando melhorar a qualidade do ensino superior de 
Contabilidade. 

 
2. Revisão da literatura 

O desempenho acadêmico dos estudantes deve ser avaliado para possibilitar a tomada de 
decisões que contribuam para o melhor aprendizado (CRUZ; CORRAR; SLOMSKI, 2008). 
Nesse sentido, faz-se necessário conhecer os fatores que podem influenciar o desempenho 
acadêmico, proporcionando ações que diminuam a retenção e a evasão. Novas alternativas 
devem ser experimentadas e discutidas para o aumento da eficácia e da eficiência do processo 
de ensino-aprendizagem, identificado pelo envolvimento do aluno, professor, assunto e 
instituição (SILVA; OLIVEIRA NETO, 2010). 
O desempenho acadêmico no ensino superior de Contabilidade tem sido alvo de várias 
pesquisas, em diferentes perspectivas. Para manter o alinhamento com o objetivo proposto e 
suportar discussões pertinentes, serão abordados alguns estudos que associam variáveis 
sociodemográficas ao desempenho de estudantes de Ciências Contábeis, bem como, pesquisas 
relativas ao desempenho de cotistas e não-cotistas. 

Andrade e Corrar (2007) avaliaram os efeitos de variáveis de natureza acadêmica, 
demográfica e econômica e sua relação com o desempenho dos estudantes dos cursos de 
Contabilidade do Brasil. O estudo analisou uma população de 22.662 estudantes de graduação 
em Contabilidade que prestaram o Exame Nacional de Cursos (ENC) aplicado pelo MEC em 
2002 em todo o território nacional. Provas escritas e questionários socioeconômicos foram 
avaliados por meio do procedimento metodológico de desk research. O mencionado estudo 
demonstrou as influências e implicações da relação de todas as variáveis com o desempenho 
dos alunos analisados, com exceção da condição racial e da frequência de utilização da 
biblioteca, mesmo que essas relações demonstraram-se fracas. 
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Ballester (2012) investigou 698 alunos matriculados na disciplina de Contabilidade Financeira 
na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) durante o ano letivo de 2009/2010, por meio 
de modelos de escolha binária. Os resultados revelaram que a nota de acesso à universidade, o 
curso, o gênero, as disciplinas anteriormente cursadas, a permanência do professor na 
universidade e a faixa horária em que o estudante vai para a aula influenciam seu 
desempenho. 
Por sua vez, Araújo et al. (2013) tiveram o objetivo de identificar se o desempenho acadêmico 
dos discentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior analisado 
pela nota final das disciplinas, é explicado pelas variáveis: frequência às aulas no decorrer do 
semestre, idade, sexo, natureza da disciplina (quantitativa ou qualitativa), tipo de disciplina 
(formação básica ou específica), situação ao final da disciplina ou status (aprovado, reprovado 
e trancamento), período letivo. Concluíram que discentes do sexo feminino apresentaram 
desempenho (notas) melhor do que os do sexo masculino e, à medida que os estudantes 
apresentaram idades mais avançadas, o desempenho final nas disciplinas melhorou. 
Somando-se aos estudos sobre o desempenho acadêmico, Miranda et al. (2015) buscaram 
mapear as variáveis identificadas pela literatura que afetam o desempenho acadêmico na área 
de Negócios (cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia). Pela revisão 
realizada, determinaram algumas variáveis como: gênero, idade, tamanho da turma, horário e 
carga horária da disciplina.  Em relação ao gênero foram analisados 16 artigos que testaram a 
variável e os autores concluíram que não há relação com o desempenho acadêmico, pois 
apenas seis deles apresentaram vantagem para o sexo feminino. Em relação à idade, os 
resultados foram semelhantes. No que se refere ao tamanho da turma, ao horário e à carga 
horária da disciplina, além de variáveis relacionadas à organização escolar, os estudos não 
foram conclusivos, pois os dados dos artigos pesquisados chegaram a diferentes resultados.  
No que tange ao desempenho de cotistas e não-cotistas, Griner et al. (2013) buscaram 
verificar o efeito que algumas variáveis socioeconômicas tem sobre o desempenho dos 
candidatos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os autores encontraram 
que a origem escolar dos candidatos é o fator mais relevante para ingresso na Universidade, 
sendo que os maiores resultados advém de alunos de escolas privadas, apesar dos benefícios 
de acesso oferecidos aos alunos oriundos de escolas públicas. Ao fazer uma análise 
comparativa entre os argumentos dos alunos que se consideram brancos ou negros, os autores 
observaram que as diferenças são aparentemente insignificantes, ou seja, a etnia não aparece 
como um fator de diferenciação de desempenho, o que pode justificar o fato da UFRN não 
utilizar as cotas raciais para facilitar o ingresso de alunos de origem negra. 
Especificamente quanto a ações afirmativas e ao desempenho de cotistas e não-cotistas em 
cursos na área de negócios, Lopes et al. (2010), observaram, no curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), que o subgrupo que apresentou 
melhor trajetória acadêmica foi o dos egressos de escola pública, carentes, com maior índice 
de conclusão do curso, enquanto a categoria afrodescendente, carente, apresentou o menor 
índice de conclusão e maiores índices de permanência prolongada e de evasão. Seguindo linda 
de raciocínio semelhante, Campos et al. (2017) não econtraram diferenças estatísticas entre as 
taxas de evasão dos ingressantes das áreas de Negócios e de Ciências Contábeis por meio de 
ampla concorrência e de cotas, sugerindo que as ações afirmativas não afetam 
significativamente as taxas de evasão. Por fim, Miranda, Andrade e Lima (2017), ao analisar 
as médias dos alunos e devidas aprovações do primeiro ano do curso de Economia 
Empresarial e Controladoria da Universidade de São Paulo (USP), apontam que na grande 
maioria das disciplinas não há diferenciação de desempenho entre alunos participantes e não 
participantes do programa Inclusp e que diferenças são percebidas em poucas disciplinas, 
notadamente naquelas que envolvem conteúdos de métodos quantitativos. 
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Em linha com os estudos apresentados, verificam-se diversos fatores que podem influenciar o 
desempenho dos alunos, inclusive daqueles admitidos ou não por meio do sistema de cotas. 
Variáveis como idade, sexo, etnia e renda foram investigadas nos estudos mencionados, os 
quais tiveram distintas conclusões. Assim, para analisar essas variáveis em outra população, 
buscando entender como se comportam em relação ao desempenho acadêmico de cotistas e 
não-cotistas de Ciências Contábeis, apresentam-se as seguintes hipóteses de estudo: 
H1: (a) o turno de estudo, (b) a idade e (c) o sexo são características sociodemográficas que 
influenciam o desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em 
Ciências Contábeis de uma instituição pública federal.  

H2: (a) a etnia e (b) a renda são características sociodemográficas que influenciam o 
desempenho dos alunos cotistas do curso de graduação em Ciências Contábeis de uma 
instituição pública federal.  
Sendo assim, na sequência demonstra-se os procedimentos metodológicos que possibilitaram 
avaliar as hipóteses, no intuito de apresentar resultados que satisfaçam ao objetivo da 
pesquisa. 

3. Metodologia 
3.1 Coleta dos dados e amostra 

A presente pesquisa é caracterizada como descritiva quanto ao seu objetivo, documental 
quanto aos seus procedimentos e quantitativa no que se refere à abordagem do problema.  

A coleta de dados se deu junto à Pró-reitoria de Graduação da IES alvo do estudo no mês de 
abril/2017, após a autorização e solicitação por parte da coordenação do curso de Ciências 
Contábeis. Na IES em foco, a oferta de vagas é realizada a partir do vestibular e pelo Sistema 
de Seleção Unificada (SISU), distribuindo-as em cinco modalidades, delimitadas quanto à 
raça e à renda per capita dos interessados, conforme pode ser visto no Quadro 1. 
Formas de ingresso Descrição  
Modalidade 1 Candidatos que tenham cursado integralmente o 

Ensino Médio em escolas públicas e que se 
declararem pretos, pardos ou indígenas e que tenham 
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo per capita. 

Modalidade 2 Candidatos que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas, mas que não se 
declararem pretos, pardos ou indígenas, e que tenham 
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 
salário mínimo per capita. 

Modalidade 3 Candidatos que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas e que se 
declararem pretos, pardos ou indígenas, 
independentemente de renda. 

Modalidade 4 Candidatos que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas, mas que não se 
declararem pretos, pardos ou indígenas, 
independentemente de renda. 

Modalidade 5 Ampla concorrência e outras formas de ingresso 
(mobilidade, transferências etc.) 

Quadro 1 – Formas de ingresso na IES 
Fonte: adaptado de Campos et al. (2017) 
A coleta de dados resultou em uma amostra de 639 alunos que ingressaram no curso de 
Ciências Contábeis na IES no período de 2013 a 2016, anos em que o sistema de cotas foi 
adotado na referida Universidade e incluem dados disponíveis à época de realização da 
pesquisa (abril/2017). Os ingressos são semestrais e em dois turnos (integral e noturno). 
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Contudo, essa amostra não corresponde ao número de observações, que é maior e variável, 
pois são consideradas todas as médias das notas das disciplinas cursadas pelos alunos no 
período.  

3.2 Procedimentos de análise dos dados 
Com os dados em mãos, foi possível separar os alunos em grupos de acordo com as 
modalidades descritas no Quadro 1. Posteriormente, foi comparado o desempenho dos alunos 
cotistas e não-cotistas no período em análise, considerando: (i) cotistas e não-cotistas e 
desempenho geral; (ii) cotistas e não-cotistas e desempenho por turno; (iii) cotistas e não-
cotistas e desempenho por faixa etária (idade de ingresso tradicional = até 21 anos; idade de 
ingresso não tradicional = acima de 21 anos); (iv) cotistas e não-cotistas e desempenho por 
sexo e por turno; (v) desempenho de cotistas das modalidades 1 e 3 (que abarcam 
características étnicas) e desempenho de cotistas das modalidades 2 e 4 (que não abarcam 
características étnicas); (vi) desempenho de cotistas das modalidades 1 e 2 (faixa de renda 
familiar inferior) e desempenho de cotistas das modalidades 3 e 4 (independente da renda). Os 
resultados dessas comparações limitam-se ao curso da IES pesquisada e são analisados na 
sequência. 
4. Análise dos resultados 

4.1 Caracterização da amostra e desempenho geral de cotistas e não-cotistas 
A amostra do estudo é caracterizada conforme a Tabela 1. 

TABELA 1 – Caracterização da amostra 

Característica Categoria N Percentual 

 Forma de Ingresso 
Cotistas  222 34,7 

Não-cotistas 417 65,3 

Turno 
Integral 
Noturno 

313 
326 

48,9 
51,1 

Idade 
Tradicional (até 21) 265 41,5 

Não-tradicional (21+) 374 58,5 

Sexo  
Feminino 323 50,5 
Masculino 316 49,5 

Etnia  
Pretos, pardos indígenas (1 e 3) 138 62,2 

Demais (2 e 4) 84 37,8 

Renda  
Inferior (1 e 2) 
Demais (3 e 4) 

116 
106 

52,3 
47,7 

Nota: N = número de observações 
A amostra representa a totalidade dos alunos ingressantes no curso no período de 2013 a 
2016. São ofertadas 40 vagas por turno por semestre. Observa-se que, ao longo do período, o 
número de cotistas não atingiu 50% das vagas, isso porque, a IES reservou 25% das vagas 
para as cotas nos anos de 2013 e 2014, conforme permitido legalmente. A partir do ano letivo 
de 2015, a Universidade adotou integralmente o cumprimento da Lei nº 12.711/2012 (50% de 
reserva de vagas). Verifica-se, ainda, que no noturno foi registrado um pequeno percentual de 
ingressantes a mais, que a maioria não pertence à faixa etária tradicional de entrada na 
universidade (estão acima de 21 anos) e um equilíbrio quase que perfeito de ingressantes por 
sexo. Entre os cotistas, há predominância daqueles que se declaram pertencer a algum grupo 
étnico (pretos, pardos ou indígenas) assim como a maioria é composta por estudantes que 
informam ter renda bruta familiar mensal inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 
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Na Figura 1, é possível visualizar o comportamento do desempenho acadêmico dos alunos 
cotistas (modalidades 1 a 4) e não-cotistas (modalidade 5). Importante relembrar que foram 
consideradas todas as médias das notas das disciplinas cursadas no período de 2013 a 2016. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 1 – Desempenho geral de cotistas e não-cotistas no período. Notas: modalidades 1 a 4 = cotistas; 
modalidade 5 = não-cotistas 

De acordo análise geral, levando em consideração apenas a variável “modalidades”, nos anos 
de 2013 e 2016 os alunos não-cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 4), tiveram desempenho superior 
de 9,23% e 5%, respectivamente, em relação aos cotistas (modalidade 5). Em 2015, no ano 
em que houve maior diferença de rendimento, o rendimento dos cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 
4) foi superior em 9,43% e em 2014, em 1,32%. Ao considerar todos os anos na análise, os 
não- cotistas (modalidade 5) tiveram desempenho superior em 3,48%. Esses resultados 
assemelham-se aos encontrados por Peixoto et al. (2016), que encontraram desempenho 
superior de não-cotistas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), e assemelham-se 
parcialmente aos resultados de Velloso (2009), Griner et al. (2013) e Queiroz et al. (2015), 
que mencionam que as diferenças entre o desempenho de cotistas e não-cotistas não são 
expressivas.   
4.2 Análise por turno 

Analisando-se se o turno de estudo pode revelar diferenças no desempenho de alunos cotistas 
e não-cotistas na IES pesquisada, para o turno integral, encontrou-se o comportamento 
apresentado na Figura 2. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FIGURA 2 – Desempenho de cotistas e não-cotistas turno integral. Notas: modalidades 1 a 4 = cotistas; 
modalidade 5 = não-cotistas 
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No turno integral, o ano no qual houve maior diferença de rendimento foi em 2013, onde os 
não-cotistas (modalidade 5) tiveram desempenho médio superior de 23,33%. Em 2014 e 2015 
o maior rendimento foi dos cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 4), sendo superior em 6,93% e 
5,99% respectivamente. Em 2016, os não-cotistas (modalidade 5) tiveram novamente 
desempenho maior, sendo 12,79% de diferença. Em geral, no turno integral, os não-cotistas 
(modalidade 5) tiveram rendimento superior em 23,2%. Esses resultados revelam indícios de 
que o turno pode afear o desempenho acadêmico dos alunos cotistas e não-cotistas. Para 
completar o raciocínio, apresenta-se a Figura 3, com o desempenho dos cotistas e não-cotistas 
no noturno. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FIGURA 3 – Desempenho de cotistas e não-cotistas turno noturno. Notas: modalidades 1 a 4 = cotistas; 
modalidade 5 = não-cotistas 

No turno noturno, apenas em 2014 os não-cotistas (modalidade 5) tiveram maior rendimento, 
sendo de 1,08% superior. Nos anos de 2013, 2015 e 2016, o desempenho maior foi dos 
cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 4), sendo 3,98%, 17,44% e 4,73% de diferença, 
respectivamente. Em geral, no turno noturno, os cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 4) tiveram 
rendimento superior em 27,24%.  
Dessa forma, a análise dos resultados revela que no turno integral o desempenho dos não-
cotistas foi melhor, enquanto no turno noturno, o melhor desempenho foi dos cotistas. Isso 
implica na não rejeição da hipótese H1 (a), visto que o turno de estudo influencia o 
desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em Ciências Contábeis 
da instituição pública federal em foco. Tal resultado vai ao encontro do que prescreve 
Cordeiro (2008), que acredita que o desempenho acadêmico pode ser afetado quando há 
pouco tempo de dedicação aos estudos, ocasionado pelo trabalho que a maioria dos alunos do 
noturno exerce. Conforme Miranda et al. (2015) as horas de estudo também aparecem na 
literatura como um fator explicativo do desempenho dos estudantes. 
4.3 Análise por idade 

Para a análise por faixa etária foram estabelecidas duas categorias, sendo tradicional, até 21 
anos, e não tradicional, acima de 21 anos. A análise do desempenho dos alunos cotistas e não-
cotistas por faixa etária resultou no comportamento que pode ser observado na Figura 4. 
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FIGURA 4 – Desempenho de cotistas e não-cotistas idade até 21 anos. Notas: modalidades 1 a 4 = cotistas; 
modalidade 5 = não-cotistas 

Na faixa etária tradicional (até 21 anos), os cotistas (modalidade 1, 2, 3 e 4) tiveram maior 
rendimento em 2013, 2014 e 2015, sendo superior em 0,45%, 25,05% e 7,63%, 
respectivamente. Apenas no ano de 2016 os não-cotistas (modalidade 5) tiveram maior 
rendimento, sendo 0,25% a mais do que os cotistas. Assim, pode-se observar que na faixa 
etária tradicional os cotistas tiveram maior rendimento em comparação aos não-cotistas de 
31,97%. 

Na Figura 5 visualiza-se o comportamento do desempenho dos cotistas e não-cotistas na faixa 
etária acima de 21 anos (não tradicional). 

 
FIGURA 5 – Desempenho de cotistas e não-cotistas idade acima de 21 anos. Notas: modalidades 1 a 4 = 
cotistas; modalidade 5 = não-cotistas 

Na faixa etária não tradicional, os não-cotistas (modalidade 5) tiveram maior desempenho nos 
anos de 2013, 2014 e 2016, sendo superior em 11,12%, 14,56% e 18,05% respectivamente ao 
desempenho dos cotistas (modalidades 1 a 4). Apenas no ano de 2015 os cotistas tiveram 
rendimento superior, sendo de 9,70%. Assim, na faixa etária não tradicional os não-cotistas 
tiveram rendimento superior em 34,05% em relação aos cotistas.  

Portanto, a análise dos dados mostra que o desempenho dos cotistas até 21 anos foi melhor, 
enquanto na faixa etária acima de 21 anos, o melhor desempenho foi dos não-cotistas. Esses 
resultados denotam indícios de que a faixa etária é uma característica que influencia o 
desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em Ciências Contábeis 
da IES estudada, implicando na não rejeição da hipótese H1 (b). Tal verificação é 
parcialmente similar ao estudo de Araújo et al. (2013), que demonstraram que conforme 
aumenta a idade dos alunos, o desempenho tende a melhorar. 
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4.4 Desempenho de cotistas e não-cotistas por sexo 

Os resultados relativos ao desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas por sexo foram 
comparados nos dois turnos do curso de Ciências Contábeis no período em análise e são 
demonstrados na Tabela 2. 

TABELA 2 – Desempenho de cotistas e não-cotistas por sexo 

                                                                                                       Notas Médias 

Turno  Sexo Modalidades Geral 2013 2014 2015 2016 

Integral 

Feminino 
Modalidades 1, 2, 3 e 4 73,1 66,0 60,7 84,0 77,3 

Modalidade 5 82,7 86,7 82,0 78,8 84,6 

Masculino 
Modalidades 1, 2, 3 e 4 71,7 68,8 68,4 76,0 70,4 

Modalidade 5 72,3 77,1 35,4 72,3 79,3 

Noturno 

Feminino 
Modalidades 1, 2, 3 e 4 67,6 69,0 64,1 70,4 63,9 

Modalidade 5 75,7 77,7 67,6 66,7 79,0 

Masculino 
Modalidades 1, 2, 3 e 4 73,2 77,3 73,9 68,5 77,1 

Modalidade 5 62,0 64,8 70,0 55,0 60,1 

De modo geral (sem segregar entre cotistas e não-cotistas), no turno integral as mulheres 
tiveram um rendimento 8,2% superior em relação aos homens. No período noturno, as 
mulheres também tiveram melhor desempenho, superando em aproximadamente 6% o 
desempenho dos homens. Quando comparados os turnos e os sexos no geral, os estudantes do 
período integral como um todo obtêm melhores resultados acadêmicos que os estudantes do 
período noturno. 
Ao comparar os discentes por gênero e por turno, ficou evidente que nos anos de 2013, 2014 e 
2016 as discentes do turno integral das modalidades 1, 2, 3 e 4 (cotistas) tiveram uma 
performance inferior se comparada às discentes do mesmo turno da modalidade 5 (não-
cotistas). Apenas no ano de 2015 as cotistas tiveram rendimento superior ao das não-cotistas. 
Nos anos de 2013 e 2016 os discentes do turno integral da modalidade 5 (não-cotistas) 
conseguiram se sair melhor que os discentes do mesmo turno das modalidades 1, 2, 3 e 4 
(cotistas). Por outro lado, nos anos de 2014 e 2015 o desempenho dos discentes cotistas 
(modalidades 1 a 4) do turno integral foi superior quando comparado com o desempenho dos 
discentes não-cotistas (modalidade 5). É importante destacar que no ano de 2014 os 
estudantes cotistas do sexo masculino do turno integral tiveram um rendimento acadêmico 
superior em quase 50% se comparado aos não-cotistas do mesmo turno. Possíveis explicações 
para essa significativa discrepância podem estar relacionadas ao alto índice de reprovações 
por frequência ocorridas neste grupo especificamente, o que pode ser observado diretamente 
no banco de dados obtido junto à Pró-reitoria de Graduação. Em outras palavras, a evasão 
comprometeu as notas médias desse grupo, pois os alunos desistiram das disciplinas ao longo 
das mesmas. Isso não foi válido para o estudo de Araújo et al. (2013), que encontraram que o 
desempenho melhora à medida que a faltas aumentam, mas os referidos autores comentam 
que essa contradição é aplicável somente às disciplinas de natureza qualitativa e que deve ser 
analisada com cautela. 

Passando para a análise do turno noturno, é possível observar que nos anos de 2013, 2014 e 
2016 as alunas não-cotistas (modalidade 5) obtiveram desempenho maior que as alunas 
cotistas (modalidades 1 a 4). Vale lembrar que esse fato também ocorreu no período integral 
com o sexo feminino nos mesmos anos. Somente no ano de 2015 as discentes das 
modalidades 1, 2, 3 e 4 obtiveram desempenho superior ao das discentes da modalidade 5. Por 
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sua vez, os discentes das modalidades 1, 2, 3 e 4 (cotistas) tiveram um rendimento superior 
em todos os anos analisados se comparado aos discentes da modalidade 5 (não-cotistas). 
A partir desses resultados, verificam-se indícios de que o sexo é uma característica que 
influencia o desempenho dos alunos cotistas e não-cotistas do curso de graduação em 
Ciências Contábeis da IES alvo da pesquisa, acarretando na não rejeição da hipótese H1 (c). 
Tal verificação assemelha-se aos estudos de Lopes et al. (2010) e Araújo et al. (2013), que 
encontraram melhor desempenho para o sexo feminino, e contrariam os achados de Miranda 
et al. (2015), que afirmam, com base na literatura, que os estudos sobre a influência do sexo 
no desempenho acadêmico são inconclusivos. 

4.5 Desempenho de cotistas por etnia 
Em relação ao desempenho dos cotistas, uma das características analisadas foi a etnia, ou seja, 
comparou-se o desempenho dos cotistas das modalidades 1 e 3, que se autodeclaram pretos, 
pardos ou indígenas, com os cotistas das modalidades 2 e 4, referentes aos demais cotistas que 
não fazem essa declaração quanto à etnia. O comportamento do desempenho de ambos os 
grupos pode ser visualizado na Figura 6. 

 
FIGURA 6 – Desempenho de cotistas por etnia. Notas: modalidades 1 e 3: autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas; modalidades 2 e 4: demais cotistas 
Fazendo esse confronto anual, nos anos de 2013 e 2015 o desempenho dos estudantes das 
modalidades 2 e 4 (demais cotistas) foi superior em relação aos das modalidades 1 e 3 (pretos, 
pardos ou indígenas), em 5,13% e 6,87% na devida ordem. No que tange aos anos de 2014 e 
2016, os estudantes das modalidades 1 e 3 (pretos pardos e indígenas) tiveram maior 
aproveitamento que os das modalidades 2 e 4 (demais cotistas), em 4,84% e 2,38% nessa essa 
ordem. Ao examinar e comparar o desempenho dos estudantes das modalidades 1 e 3 com os 
das modalidades 2 e 4, considerando a média geral de todos os anos, os estudantes das 
modalidades 2 e 4 (demais cotistas) tiveram o desempenho 1,66% maior que os estudantes 
das modalidades 1 e 3 (pretos, pardos ou indígenas). Portanto, há indícios, na amostra 
pesquisada, que a etnia é uma característica que influencia o desempenho acadêmico de 
cotistas, levando à não rejeição da hipótese H2 (a). Quanto à essa característica, Lopes et al. 
(2010) encontraram que as formas de ingresso com maior número de evasão foram as 
categorias de afrodescendente, carente e portador de deficiência/indígena. Por outro lado, 
Griner et al. (2013) destacam diferenças aparentemente insignificantes no desempenho de 
estudantes considerando a raça (brancos/negros) em sua pesquisa, ou seja, a etnia não aparece 
como um fator de diferenciação de desempenho, o que pode justificar o fato da UFRN não 
utilizar as cotas raciais para facilitar o ingresso de alunos de origem negra. Dessa forma, há 
que se proceder análises estatísticas para explorar um pouco mais essa característica. 
4.6 Desempenho de cotistas por renda 
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A última característica analisada é a renda familiar dos cotistas. Nesse sentido, comparou-se o 
desempenho dos cotistas com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita mensal 
modalidades 1 e 2) com o desempenho dos cotistas independente da renda (modalidades 3 e 
4). Na  Figura 7 é apresentado o comportamento do desempenho dos cotistas quanto a essa 
caraterística. 

 
FIGURA 7 – Desempenho de cotistas por renda. Notas: modalidades 1 e 2: renda familiar inferior a 1,5 salário 
mínimo per capita mensal; modalidades 3 e 4: demais cotistas, independente da renda. 
Comparando os discentes das modalidades 1 e 2 (renda inferior) com os das modalidades 3 e 
4 (independente de renda), é possível observar que nos anos de 2013, 2014 e 2016 o 
desempenho dos discentes das modalidades 1 e 2 (renda inferior) foi menor que o 
desempenho dos discentes das modalidades 3 e 4 (independente de renda) em 3,09%, 3,49% e 
3,38%, respectivamente. Sendo assim, apenas no ano de 2015 os discentes das modalidades 1 
e 2 obtiveram o desempenho maior que os demais discentes. De modo geral, a diferença no 
rendimento dos discentes de um grupo se comparado ao outro, não chegou a 1%, mas, mesmo 
assim, levando à não rejeição da hipótese H2 (b), tendo em vista que o desempenho dos 
cotistas variou conforme a caracterização da renda. Miranda et al. (2015) ressaltam que o 
status socioeconômico é uma variável que pode explicar o desempenho acadêmico, conforme 
a literatura pertinente à temática. 
5. Conclusão 

Após proceder às análises e a partir dos resultados obtidos com as hipóteses de estudo, é 
possível elencar algumas conclusões principais.  

No curso e período pesquisado, em linhas gerais, o desempenho dos não-cotistas foi 
ligeiramente superior ao dos cotistas. Os desempenhos dos cotistas e não-cotistas sofrem 
variações quando os grupos são comparados pelas características sociodemográficas 
analisadas, alternando-se em melhores e piores desempenhos. Nesse sentido, os resultados 
revelam indícios de que todas as cinco características sociodemográficas analisadas 
influenciam o desempenho acadêmico de alunos cotistas e não-cotistas, notadamente, o turno 
e a idade. Tais resultados denotam que variáveis normalmente apontadas pela literatura como 
possíveis fatores explicativos do desempenho também podem explicar o desempenho de 
alunos cotistas e não-cotistas. 
Contudo, as questões do desempenho acadêmico e da política de cotas são amplas e os 
estudos, normalmente, não conseguem capturar todas as suas dimensões. Isso é imposto pelas 
limitações metodológicas, que, por vezes, exigem do pesquisador simplificações da realidade, 
como é o caso deste estudo. Assim, entende-se que as características analisadas representam 
apenas uma parcela do universo que envolve tais questões e que a pesquisa irá continuar, no 
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sentido de buscar análises estatísticas destas e de outras variáveis para enriquecer as 
conclusões e os debates acerca do desempenho acadêmico e do sistema de cotas. 
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