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Resumo 

 

Este artigo tem como proposta inicial o mapeamento do local de moradia dos cotistas do 

curso de Geografia na Universidade federal da Bahia, com o recorte nos anos de 2010 – 

2011 – 2012, permitindo comparar com os não cotistas, deste mesmo período. A partir 

deste desenho poderemos realizar inferências sobre a influência das cotas no 

gerenciamento das vagas no acesso ao ensino superior na capital baiana e percebermos 

se a principal função das cotas, tornar este acesso mais equitativo, esta sendo de fato 

concretizado. Através de técnicas cartográficas e software de mapeamento foram 

confeccionados os mapas temáticos, que poderão dar total dimensão da distribuição 

espacial destas vagas e visualizarmos a abrangência no espaço geográfico. Para embasar 

este trabalho trazemos conceitos geográficos relativos a urbanização das cidades tais 

como: Periferia social, periferia geográfica, bairro, e realizamos análises socioculturais 

e econômicas diante a realidade dos cotistas e não cotistas desta instituição.    
 
Palavras-Chave: Cotas. Ações Afirmativas. Equidade. Mapeamento. Distribuição Espacial. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende fazer um levantamento no que se refere ao local de 

gênese dos cotistas e não cotistas da Universidade Federal da Bahia no curso de 

Geografia nos anos de 2010 - 2011 e 2012, através de mapeamento cartográfico. A 

partir deste desenho, poderemos analisar alguns elementos socioeconômicos que 

rodeiam o jogo do gerenciamento das vagas para o acesso ao ensino superior nesta 

instituição de ensino. 

No ano de 2004, a política de reserva de vagas, mais conhecida como cota 

foi implementada ao processo seletivo para ingresso as vagas nos cursos superiores da 

Universidade Federal da Bahia.  As políticas de ações afirmativas surgiram numa 

tentativa de tornar este acesso mais equitativo e justo para as minorias, seja no trabalho 

ou na educação (CROSBY; CORDOVA, 1996). A partir de 2005 foram estipuladas o 
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percentual de 45% das vagas a serem destinadas a candidatos oriundos de escolas 

públicas, dentre este percentual, 81,2% das vagas seriam direcionadas para aqueles que 

se declararem pretos ou pardos no momento em que efetivam sua inscrição no 

vestibular; 14,3% de qualquer etnia ou cor e 4,4% para candidatos de origem indígena. 

Desta forma, estas ações vão ao sentido de tentar diminuir e ou dirimir 

injustiças sociais e intelectuais, históricas, existentes no decorrer da formação da 

sociedade brasileira  

Percebemos que este é um tema que traz consigo opiniões divergentes e que 

vão insuflar o cenário nacional das discussões intelectuais, filosófica e judiciais. Em 

sustentação oral ADPF186 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) , a 

procuradora da justiça do Distrito Federal, defendeu que em nosso país a política de 

cotas, é necessária para que exerça a efetiva função social, deve ser expandida para uma 

população que tenha como principal característica a sua fragilidade econômica e não a 

integração apenas pela cor da pele, já que em nossa nação a miscigenação é um fator 

preponderante, uma constante na formação da nossa população (KAUFMANN, 2012). 

 Em contrapartida, seguindo por uma lógica histórica e de manutenção dos 

direitos daqueles que sofreram exclusão e mazelas sociais desde o início da formação da 

nossa sociedade, o antigo presidente do STF vem, em seu discurso, comparar o atual 

ideal de igualdade com o promovido por Joaquim Jose da Silva Xavier, o Tiradentes, 

deixando evidente o reconhecimento de que os negros foram as principais vítimas do 

processo segregacionista e exploratório na memória desta nação, dando a eles o direito 

de reparo a iniquidade admitida na história. (BARBOSA, 2013). 

É nesse contexto de entraves históricos e sócias que vamos propor uma 

espacialização, através de mapeamento, dos cotistas e não cotistas na cidade de 

Salvador em uma das maiores universidades federais do país em um dos seus cursos de 

licenciatura. Percebendo que o espaço, objeto de estudo da ciência geográfica, está 

repleto de entraves socioculturais e econômicos, nos dando a possibilidade de analises 

que vão nos permitir realizar leituras quanto a gênese destes candidatos e qual a relação 

com o seu lugar.  

O espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre 

estes objetos; não entre eles especificamente, mas para as quais eles servem 

de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma serie de relações. O 

espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados 

pelos objetos, naturais e artificiais. (SANTOS, 2008, p.78) 
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Nesta mesma perspectiva, as relações de pertencimento estão intrínsecas a 

essa dinâmica, dando ao lugar de origem uma posição de destaque e de influenciador de 

fluxos. Segundo Relph: 

o lugar é principalmente um produto da experiência humana: “(...) lugar 

significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se refere a 

objetos e atributos das localizações, mas à tipos de experiência e 

envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança (1979, 

p.105). 

Assim, o mapa temático aparece como produto norteador destas relações e 

deixa à disposição a visualização, do real, nas movimentações dos cotistas e não cotistas  

para a universidade. Através dele, vamos perceber adensamentos, esvaziamentos, 

tendências sociais e o mais importante: quais são as principais características que 

convergem aos cotistas de variados bairros na cidade de Salvador? E quais as 

características locacionais que os diferem dos não cotistas? Dando a possibilidade de 

traçarmos um perfil deste candidato e a perceber o quanto se faz necessário políticas de 

manutenção e acesso, a esta população, no ensino superior federal. 

 

2 -  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS COTISTAS: MAPA TEMÁTICO, 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO E NOSSAS ESCOLHAS 

 

2.1 MAPA TEMÁTICO 

O mapa temático traz consigo a possibilidade de representar fenômenos e 

temas de forma clara e analítica. Devido ao seu desprendimento com as normas 

cartográficas, ele vai permitir ao seu idealizador uma liberdade maior para definir, de 

acordo com o tema, qual a melhor forma de representar o fenômeno no mapa. De 

acordo com Nogueira: 

Os mapas temáticos não trazem uma herança de convenções fixas em suas 

origens porque sempre há uma mudança de tema e aspecto da realidade a ser 

visualizada. Justamente por representarem uma enorme variação temática, 

fazem-se necessário adaptações diferenciadas para cada situação. Eles não 

são governados por convenções predefinidas. Para representar os diversos 

temas é preciso recorrer ao conjunto de pontos, traços e áreas, e arranja-los 

de forma a aumentar a eficiência no fornecimento da informação. Para tanto, 

são utilizadas as características inatas de variações gráficas, como a cor, a 

forma o tamanho e a textura (2009, p. 125). 
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Desta forma, a melhor maneira de representar a espacialização dos cotistas 

foi através de mapa temático, deixando claro as influências que determinadas áreas da 

cidade de Salvador tem na gestão das vagas disponíveis para os cotistas. Esta 

autonomia, que a cartografia temática permite, foi necessária para que possamos 

representar através dos signos e cores de forma analítica, permitindo ao leitor um 

entendimento dos entraves sociais que esta distribuição possibilita. 

 

2.2 FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

Dentre as escolhas feitas para a representação dos dados em mapa, foi 

necessário debruçar-se sobre algumas possibilidades de visualização dos dados 

quantitativos a serem dispostos. Para a cartografia temática existem três formas que são 

as mais utilizadas para representar estas informações em um mapa, são elas: símbolos 

pontuais proporcionais, ponto e coroplético.  

No método símbolos proporcionais vão se utilizar de símbolos, que 

geralmente são círculos, quadrados ou triângulos, e a variação do seu raio para 

representar dados absolutos econômicos e magnitudes de fenômenos físicos e culturais, 

empregado de maneira simples e extremamente usual. Este recurso deve ser aplicado 

quando os dados ocorre em locais específicos e quando utilizados em pontos dentro de 

áreas, tendo a vantagem de poder combinar mais de uma variável no mapa. Logo, 

Nogueira afirma: 

 

A construção de mapas de símbolos proporcionais é muito simples, por isso é 

um dos métodos mais empregados na construção de mapas para Atlas 

geográficos ou para ilustrar livros didáticos de Geografia (2009, pag.209) 

  

Haja vista, no mapa de pontos a representação se dá para fenômenos 

discretos com implicação pontual e vai demonstrar a densidade espacial. Cada ponto 

representado no mapa vai indicar a mesma porção de dados e a localização da 

ocorrência. Para facilitar a exposição dos dados no mapa, há uma junção, de uma 

determinada quantidade de dados em cada ponto, sendo que o ideal seria representar 

cada evento individualmente. 
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A representação pontual pode gerar diferentes mapas, com a mesma 

quantidade de dados. Basta que seja escolhido valores diferenciados para os pontos a 

serem representados. Corroborando a esta afirmativa Nogueira  afirma: 

 

Os mapas de ponto são um caso especial dos mapas de símbolos 

proporcionais. Eles ilustram dados pontuais pelos pontos, de forma que cada 

um denote a mesma quantidade e que esteja localizado, tanto quanto possível, 

no local onde ocorre o elemento considerado. [...] Então, em geral, são feitas 

aproximações do tipo: muitos – para – um, ou seja, cada ponto representa 

mais que um elemento mapeável. Neste caso, cada ponto deve ser pensado 

como um “representante espacial” porque estará retratando quantidades que 

realmente ocupam um espaço geográfico (apud DENT, 1996, p. 156).    

 

E por fim, o método que achamos pertinente a aplicação no nosso 

mapeamento, a representação por mapas coropléticos. Que segundo afirma Nogueira “o 

método coropletico é apropriado para ilustrar temas geográficos quantitativos que 

ocorrem em unidades geográficas bem definidas” (2009, p.230). Neste caso, podemos 

exemplificar em nosso trabalho como unidade geográfica os bairros da cidade de 

Salvador e o valor a ser aplicado, a quantidade de cotistas que são oriundos destes locais 

e assim vamos perceber o quanto a escolha foi positiva e melhor vai representar estes 

dados. 

Ainda com os conceitos de Nogueira, esta vai definir que existem dois tipos 

de mapas coropléticos, “(a) os mapas de densidade, que ilustram razões com número de 

pessoas por quilômetro quadrado e; (b) os mapas de porcentagem, que ilustram razões 

como percentagem de habitantes sobre o total da população” (2009, p.231). Por sua vez, 

os dados locacionais dos cotistas vão sugerir que em uma determinada área, tal evento 

estudado, ocorre com a frequência verificada, dando a este método a eficiência 

necessária para sua aplicabilidade. 

 

2.3 ESCOLHAS  

 

Diante de algumas possibilidades que a nossa literatura cartográfica permite 

e estudos direcionados para a aplicação da técnica, tendemos sempre a realizar nossas 

escolhas para aquelas que acreditamos serem as de maior entendimento e menor 

complexidade para o leitor.  Debruçados sobre as pesquisas nos deparamos com um 

método contemporâneo de analise comportamental e das ciências, que vai utilizar de 
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recursos da cartografia para explicar fenômenos de cunho social e jurídico, a cartografia 

simbólica proposta por Boaventura de Souza Santos. 

Este autor vai se apropriar da linguagem cartográfica de temas como escala, 

projeção e simbolização, já que são formas de controle das distorções propostas no 

mapeamento da realidade, para explicar distorções que são intrínsecas ao direito. 

Segundo Souza Santos: 

Os mapas distorcem a realidade para instituir a orientação; os poemas 

distorcem a realidade para instituir a originalidade e o direito distorce a 

realidade para institui a exclusividade (1991, p.199). 

Assim, é possível perceber tamanha complexidade ao se buscar transpor a 

realidade social vivida em nosso cotidiano acadêmico em forma de mapeamento dando 

a Geografia, ciência de conhecimento do espaço, a oportunidade de realizar esta leitura 

da dinâmica dos cotistas no espaço da cidade de Salvador. 

  

3 - ABORDAGEM GEOGRAFICA. 

 

A ordem social classista que direciona os negros para as áreas mais distantes 

e degradadas de Salvador, constitui um mapa social de bolsões de pobreza urbana e 

periferização e acaba refletindo, na maioria dos casos, em lugares e bairros onde 

nasceram os cotistas, sobretudo os cotistas negros da UFBA. A presença deste sujeito 

do bairro potencializado, com o status de estudante universitário repercute 

positivamente em no imaginário social do lugar, pois inclui o jovem pobre da periferia 

em uma instituição antes dominada apenas por brancos e oriundos dos bairros 

abastados. As cotas, além de incluir produtivamente o estudante carente, tem efeito 

mobilizador e de empoderamento social não só do indivíduo, mas como de coletivos 

urbanos que geralmente habitam áreas marginalizadas pela desigualdade social e pela 

violência urbana.  

 

É neste cenário de exclusão, inclusão e segregação socioespacial, que vamos 

definir a escala bairro como recorte para o nosso estudo e a partir das relações deste ser 

com o local vivido, vamos revelar o quanto as políticas de discriminação positiva vão 

influenciar para que os estudantes oriundos de comunidades de origem popular se 



7 

 

 

percebam incluídos em uma realidade antes tida como exclusiva de uma população que 

detém maior poder aquisitivo. Corroborando com a percepção do indivíduo segregado, 

separado, desligado ou isolado Beltrão Sposito infere que: 

 

(...) à medida que observamos a ocorrência de processos de discriminação 

social ou de diferenciação social, é possível verificar a ocorrência de arranjos 

espaciais que expressam em nível do território essa discriminação ou 

diferenciação. (BELTRÃO SPOSITO, 1996,p.72) 

 

Assim, o bairro, local de moradia destes estudantes, vai servir como um 

orientador e delator do quanto as cotas estão sendo positivas na inserção e inclusão do 

escolar, oriundo de comunidades com características popular, no acesso ao ensino 

superior, numa tentativa de diminuição da iniquidade existente. A descrição do local de 

moradia dos cotistas e não cotistas, através dos mapas, nos permite compreender quais 

são os as áreas de maior influência dos cotistas e quais se destacam para os não cotistas. 

Desta forma, teremos a possibilidade de entender qual a relação 

socioeconômica dos cotistas com os bairros em que moram, serão estes oriundos da 

periferia social ou geográfica  desta cidade? E os não cotistas estão inseridos, de fato, 

nos bairros considerados de população com maior poder aquisitivo? Nesta perspectiva, 

Milton Santos, 2008, vai atribuir conceitos às periferias relatando que a social vai se 

caracterizar pelo baixo índice de desenvolvimento econômico e social, que o bairro 

exerce dentro da cidade, e a geográfica é identificável por fatores que além de 

socioeconômicos estão atrelados a aspectos físicos, ligados ao distanciamento destas 

áreas aos grandes centros urbanos das cidades. 

O mapeamento dos cotistas da UFBA, no território urbano de Salvador, pode 

revelar dimensões sociais, culturais e econômicas em relação a validação desta política 

afirmativa nos bairros dos cotistas. Tendo em vista que o espaço da territorialidade como 

suporte da identidade do lugar comporta duas dimensões: a acepção de formação social e a 

produção coletiva do espaço. Neste sentido, como produto de práticas sociais e políticas que se 

traduzem em uma “solução própria” para a exclusão urbana, os territórios populares de Salvador 

são constituídos por um conjunto de regras, códigos, normas e disposições instituídas pelo 

sistema de representações vigentes no grupo, que dinamizam e fornece um status específico para 

a população que o habita 
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4 – MAPAS: LOCALIZAÇÃO DOS CAMPUS, DISTRIBUIÇÃO DOS 

COTISTAS E NÃO COTISTAS E ANÁLISES 

4.1 – LOCALIZAÇÃO DOS CAMPUS 

Diante de todo este referencial teórico-conceitual, partimos então, para a 

espacialização do fenômeno estudado, através do mapa. Mapa este, que definimos como 

mapa social, visto que, vai representar a distribuição de grupos sociais em um espaço de 

interações e intervenções socioeconômicas e culturais de um território onde a 

semelhança se faz presente a determinados grupos. Para reforçar este pensamento 

Paulston, 2000. Afirma que:  

Os mapas sociais identificam, descodificam, situam e 

apresentam objectos, fenômenos, valores ou ideologias em 

relação no meio social numa representação visual 

bidimensional. Mais, é uma aplicação num dado momento e 

num dado espaço do que é percepcionado pelo investigador de 

uma atribuição ou apropriação do espaço social por grupos 

sociais (Paulston, 2000, p. 2).  

Desta forma, iniciamos esta espacialização através da localização dos campi 

da Universidade Federal da Bahia no território da cidade de Salvador. No mapa 01 está 

disposto os bairros de estudo de todos os estudantes desta instituição, e através deste 

Mapa 01 
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mapa percebemos que esta entidade centraliza as suas instalações em bairros centrais e 

considerados de alto padrão.  Bairros como Graça, Canela e Ondina agregam as maiores 

áreas dos campus, consequentemente o maior adensamento de estudantes e cursos neste 

mesmo local. Aparecem também com menor expressividade, áreas dos bairros centrais 

que agregam o instituto de ciências econômicas com uma comunidade menor de 

discentes.  

Os cotistas que fazem parte do nosso objeto de estudo, estão alocados no 

Instituto de Geociências, que fica no bairro de Ondina. Na legenda do mapa 02 

intitulamos UFBA-Ondina, que por ser um bairro central e considerado uma área de 

grande especulação imobiliária torna-se um facilitador para o fluxo da maioria destes 

alunos, visto que, os serviços essenciais como transportes, segurança e mobilidade 

tendem a ser de melhor qualidade.  

 

4.2 – DISTRIBUIÇÃO DOS COTISTAS E NÃO COTISTAS 

O nosso estudo ateve-se aos alunos cotistas do curso de Geografia nos anos de 

2010 – 2011 – 2012. Este mapeamento, permitirá a realização de um comparativo com o 

local de moradia dos cotistas e os estudantes egressos sem a política de cotas, dando a 

Mapa 02 
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possibilidade de se investigar qual a diferenciação do status co-social destes dois 

indivíduos, verificando se a política de cotas está realizando o seu papel inicial, o de 

redutor da iniquidade existente diante ao acesso ao ensino superior.  

Debruçados sobre a tabulação e mapeamento dos dados, é notório o destaque 

e a predominância de bairros considerados periféricos e de menor poder aquisitivo, 

como referencial de moradia dos cotistas. Ao compararmos estes dados com os registros 

de moradia realizados pelos estudantes não cotistas, vamos verificar características 

distintas do indivíduo com cotas para com os sem cotas, dando margem a inferências 

que vão suscitar as discussões referentes ao poder aquisitivos dos cotistas e a real 

finalidade das políticas de ações afirmativas.   

Para que esta distribuição se torne mais palpável o mapa 03, que é referente 

ao local de moradia dos ingressos por cotas no ano de 2010, nos permite realizar leituras 

e perceber que existe uma predominância de bairros que na ordem classista vão ser 

considerados de origem popular e de áreas com menor poder aquisitivo. É possível 

perceber destaques como os bairros Liberdade, Paripe e Santa Cruz, bairros de grande 

adensamento populacional e bolsões de pobreza e violência. Neste mapa podemos 

Mapa 03 
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referenciar ainda, bairros que são considerados de classe média tais como: Brotas, 

Cabula e Federação, mas no contexto quantitativo tem menor representatividade, visto 

que, aparecem de forma insignificante num contexto de predominância de locais de 

origem popular. 

Para este mesmo ano, porém, na realidade dos estudantes não cotistas é 

factível que esta distribuição se altera, tornando o cenário locacional distinto dos 

estudantes cotistas, como se percebe no mapa 04. Neste contexto é possível verificar o 

predomínio de bairros abastados e centros urbanos, salientamos que os bairros: Barra, 

Cabula e Pituba atuam de forma significativa nesta distribuição. Alguns bairros de 

menor poder aquisitivo aparecem, porém, diferentemente de quando exemplificamos os 

casos dos cotistas, além de menor quantidade de bairros também é menor a quantidade 

de indivíduos não cotistas destas origens. 

 

 Mapa 04 
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Seguindo a escala temporal do fenômeno, vamos analisar o ano correspondente 

a 2011. Percebemos que neste período, tornou-se mais claro e evidenciado que os 

estudantes cotistas potencialmente tem como característica comum a origem de bairros 

da periferia social e ou geográfica desta cidade. Ao interpretarmos o mapa gerado, 

vamos perceber uma conformidade nas características dos bairros, de maior predomínio, 

elencados pelos alunos. Casos pontuais de bairros de natureza abastada aparecem, mas 

que perdem notoriedade diante da prevalência da quantidade citada com características 

de menor influência econômica. Conforme pode se perceber no mapa 05. 

 

 

Para os não cotistas do ano de 2011 infere-se que, além da predominancia dos 

bairros de classe média, há uma significativa amosta quantitativa de estudantes oriundos 

de bairros como: Cabula, Ondina e Federação. Neste ano há um adensamento maior de 

estudantes, ingressantes sem cotas, de determinados bairros classistas, porém, o 

aparecimento de bairros de menor poder aquisitivo é significativo, logo que, aparecem 

em quase que mesma quantidade de bairros abastados. Ao verificar estas informações 

no mapa 06, visualmente percebemos uma distribuição maior dos não cotistas no 

território da cidade de Salvador, dando uma noção de espacialização e distribuição. 

Mapa 05 
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Para o ano de 2012 os mapas 07 e 08 vão demostrar que esta variação não sofre 

grandes alterações. Mais uma vez, vamos perceber claramente a divisão social que nos 

periodos de 2010 e 2011 foram percebidas. Desta forma, podemos afirmar que os 

cotistas da Universidade Federal da Bahia tem como caracteristicas comum a origem de 

bairros de menor influencia no cenário economico da capital. Com relação aos não 

cotistas,  estes permanecem oriundos de bairros de classe média e com maior poder 

aquisitivo, destaques para os miolos de maior concetração economica da cidade os 

bairros da Barra e sua imediações e Itaigara e imediações.  

 

Mapa 06 
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Mapa 07 

Mapa 08 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensarmos sobre as políticas de ações afirmativas, logo, nos deparamos 

com alguns questionamentos quanto a sua real função dentro do contexto social de 

segregação, exclusão e iniquidade que vivemos. Neste trabalho, utilizamos a escala 

bairro como norteador e delimitador do fenômeno de estudo, em uma tentativa de 

melhor visualizar a dinâmica da distribuição espacial dos cotistas no território desta 

capital. À frente dos dados coletados, percebemos imediatamente as diferenciações 

locacionais que cercam os estudantes cotistas dos não cotistas da Universidade Federal 

da Bahia. 

Neste contexto de separação, o mapa temático ou mapa social, proposto em 

nosso estudo, vai claramente e de forma didática exemplificar e explicitar o jogo da 

dinâmica de gerenciamento das vagas para os cotistas desta instituição. Tornou-se 

notório, que as vagas das políticas de descriminação positivas estão sendo direcionadas 

para os estudantes oriundos de bairros da periferia social e geográfica de Salvador. Ao 

descriminar positivamente, um determinado nicho social da população, estas políticas 

conseguiram direcionar e tornar mais equitativo o acesso, ao ensino superior, para uma 

população que antes visualizava o ensino público federal como algo impossível de 

ingresso e direcionado para estudantes oriundos da classe média e de grandes escolas 

particulares. 

As cotas além de dar acesso, vão surtir, no imaginário do indivíduo oriundo 

de comunidades carentes, efeito mobilizador e de empoderamento social. A essas 

comunidades os efeitos são de inclusão e visibilidade, logo, que torna se aparente que 

indivíduos natural de classes de menor poder aquisitivo vão ter acesso aos mesmos 

benefícios que os originários da classe média. 

 Desta forma, é correto afirmar que as cotas cumpre seu papel inicial, o de 

redutor das desigualdades sociais existentes na nossa sociedade, oportunizando 

estudantes, negros e ou brancos oriundos de escolas públicas e comunidades carecentes, 

a terem acesso ao ensino superior público e federal tornando este processo mais 

equitativo.  
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