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Resumo:
Esta pesquisa busca compreender as mudanças conferidas nos repertórios de mobilização do
movimento estudantil da Ufba (2007-2014) diante da ascensão do lulismo, que gerou oportunidades
políticas ao movimento em todo o Brasil a partir do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (Reuni) como política pública de expansão na estrutura e
acesso às universidades públicas, levando ao movimento estudantil da Ufba a resistir no âmbito
local em um primeiro momento, mas admitindo, em seguida, a capacidade desse programa na
popularização da universidade. Desde 2007, o DCE-Ufba capitaneado por coletivos políticopartidários vinculados ao PT tem amplificado a narrativa lulista (inclusão dos mais pobres) de
representar e mobilizar-se em defesa de uma universidade democrática e popular, radicalizando os
repertórios de mobilização em torno das pautas específicas e ligadas diretamente às questões
internas da universidade. A pesquisa identificou a importância do projeto político do movimento,
que está ancorado na superação das desigualdades no âmbito das universidades como dimensão
central nas mobilizações, ao passo que o movimento tem expressado novas pautas amplas que
buscam evitar o confronto com o governo para defender questões “universais” (machismo,
homofobia, racismo, entre outras) muito relevantes diante das mobilizações em curso. Nessa
direção, esta pesquisa entende que há um ciclo de mobilizações atual radicalizado nas questões
internas à universidade, o que evidencia a ascensão neste espaço de novos personagens
conformados pelo lulismo a serem representados pelo movimento e que em parte se tornaram
líderes nos últimos anos.
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