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Entrev is ta

Antonio Ibañez Ruiz
por Marcos Cripa

REITOR PRECISA TER REPRESENTATIVIDADE

Espanhol de Madri, aos 17 anos de idade Antonio Ibañez Ruiz imigrou para o Brasil para se juntar aos
pais que já moravam no interior de São Paulo. Da loja de confecção do pai em São Carlos guarda

lembranças de balconista e empacotador. Esta foi sua única experiência profissional antes de se formar
engenheiro mecânico pela USP, em 1966. De lá para cá, Ibañez se dedicou à educação e ao movimento
docente. Ex-diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e
da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (Adunb), foi o primeiro reitor eleito através de

voto paritário na Universidade de Brasília (UnB), em 1989. Atualmente, Ibañez é Secretário de
Educação do Distrito Federal (gestão Cristóvam Buarque/PT) e, nesta entrevista, fala do processo de

eleição de reitores no Brasil. Ele defende um processo mais democrático, mas não apresenta uma receita
pronta para resolver a questão. Afirma, no entanto, que o reitor conduzido ao cargo por um reduzido

conselho enfrenta maiores dificuldades que outro, eleito com a participação da comunidade.
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Adusp - Faça uma análise do
processo de eleição de reitor no
Brasil.

Ibañez – Acho que nunca po-
demos ser imediatistas. Quando
analisamos a democratização das
universidades em nível nacional,
sejam elas federais, particulares
ou estaduais, temos de analisá-las
como um processo. Logo quando
saímos da ditadura militar, acre-
dito que havia uma vontade mui-
to grande de participação na es-
colha dos dirigentes; as reivindi-
cações eram muito claras, muito
bem definidas, e muitas universi-
dades... digamos, “pegaram”, va-
mos dizer assim, no sentido de
que foram implementadas essas
reivindicações. Mas eu não digo
que aquele primeiro momento te-
nha sido o melhor, digamos que
tenha sido o mais democrático.
Acho que estamos ainda num
processo. E como todo processo,
há avanços e retrocessos. No caso
da Universidade de Brasília, nós
tivemos uma... duas... três elei-
ções paritárias. Era isso que a co-
munidade queria? Era isso, não
tenha dúvida, pelo menos não ha-
via demonstrações de que não se
queria. Havia demonstrações, tal-
vez, da existência de alguma limi-
tação. Isso ficou muito claro na
última eleição que foi paritária.
Houve reclamação de que os can-
didatos deveriam ser professores.
Isso foi percebido, porém, depois
que o processo já estava em anda-
mento. Tivemos, agora, uma mu-
dança em função da lei federal.
Houve uma mudança segundo a
qual o peso dos professores é
muito maior do que o peso de

funcionários e estudantes. Não
gostaria de ser pretensioso, de di-
zer que o melhor caso, ou a forma
ideal, seria 1/3, 1/3 e 1/3. Isso se
experimentou em algumas univer-
sidades, mas eu acho que qual-
quer mudança, desde que ela ve-
nha dentro de uma avaliação para
se saber de que forma a universi-
dade responde, e qual é a avalia-
ção não só da comunidade mas da
sociedade em relação ao proces-
so, é válida. Sempre fui favorável
à eleição paritária.

Adusp - A Lei nº 9.192/95 esta-
belece peso de 70% para os docen-
tes e 30% para alunos e funcioná-
rios. Portanto, do ponto de vista le-
gal, não se prevê a questão da pa-
ridade. Quando a paridade ocorre,
acaba sendo de maneira informal.

Ibañez – Concordo plenamen-
te. Na realidade, tanto agora
quanto antes, e mesmo antes da
democratização, o que prevale-
ciam eram as deliberações da co-
munidade, que fazia uma consulta
e, a partir daí, o colégio eleitoral
especial fazia cumprir a lei. Fazia-
se a consulta à comunidade e o co-
légio eleitoral homologava a von-
tade da comunidade.

Adusp - O modelo ideal não é
transformar essa informalidade
em lei?

Ibañez – Sim, não tenha dúvi-
da, mas o importante é que a co-
munidade realmente chegue à
conclusão quanto à forma ideal
de fazer a eleição, certo? Por que
o professor tem de ter mais peso?
Por exemplo, eu ouvi muito que
os funcionários eram corporativos

e que fechavam em torno de um
nome... estou falando de modo
genérico... então eles fechavam
num nome e, claro, fechar num
nome quando se tem um peso de
1/3 acaba influenciando muito.
Hoje, depois de alguns resultados
de eleições em que não houve pa-
ridade, percebe-se que o voto do
professor também não é assim tão
puro, digamos, tão acadêmico,
tão idealista, que busca a perfei-
ção da universidade. E, às vezes,
muitos professores votam naquele
candidato que oferece as melho-
res condições, que vai resolver os
problemas do ponto de vista pes-
soal do professor. Vai dar casa,
vai dar xérox para todo mundo,
enfim, que diz que vai aumentar
os salários, quando a gente sabe
que aumento salarial não é sim-
plesmente resultado de decisão
ou vontade do reitor. Questiono,
agora, se realmente o voto do
funcionário é muito corporativo,
ou se também o voto do profes-
sor, às vezes, é muito pessoal,
muito individualista, muito inte-
resseiro. São questões que têm de
ser colocadas no papel e têm de
ser discutidas. Se já levamos três
gerações de reitores que foram
eleitos, penso que, pelo andar da
carruagem, vamos levar ainda ou-
tras três para chegar a um ponto
que possa ser o ideal, pelo menos
o mais discutido.

Adusp - As consultas infor-
mais, na verdade, acabam burlan-
do a lei. O que fazer para acabar
com essa conduta?

Ibañez – Tem de ter uma lei
que realmente reflita os anseios da



comunidade. Aí, sim, aí certamen-
te a lei não será burlada. Mas tem
que se trabalhar para que haja en-
tre as comunidades, o poder exe-
cutivo e o poder legislativo, um
acordo para que a lei seja imple-
mentada, seja respeitada, seja
aquela que a comunidade deseja.

Adusp -Se você tivesse condi-
ções de apresentar um projeto à
Câmara ou uma proposta ao Mi-
nistério da Educação, quais se-
riam suas sugestões?

Ibañez – Não tenho esse mo-
delo na cabeça, mas uma coisa eu
lhe falo: me senti muito satisfeito
de participar de uma eleição pari-
tária, porém, frustrado quando,
depois da eleição, depois de con-
sultar as forças para fazer uma
composição, para montar a equi-
pe, a minha equipe se sentiu to-
talmente isolada. Ou seja, todo
mundo age como se fosse uma
pessoa individual, sem continuar
pensando que aquela eleição se
deveu, digamos, à predominância
de uma força política, que não é
político-partidária, mas é uma
força política que defendeu um
programa. Ou fazendo críticas, ou
apoiando, mas devem estar pre-
sentes permanentemente. A frus-
tração é muito grande quando vo-
cê se sente sozinho. Você tem um
programa, que quer implementar,
mas não tem nem apoio nem crí-
tica. É como se estivesse no lim-
bo. Do ponto de vista político, vo-
cê se sente flutuando. Por isso, in-
sisto que as eleições não resolvem
a situação do trabalho político da
universidade, nem o trabalho po-
lítico-social da universidade.

Adusp - Esse isolamento a que
você se refere quando reitor da
UnB se deu porque a eleição foi
paritária, portanto democrática,
ou porque outras forças atuaram
durante o processo?

Ibañez – Se deu porque as pes-
soas, depois da eleição, não se
sentem mais responsáveis. Acham
que a partir de um determinado
momento cabe a quem foi eleito
tocar o trabalho. E não é bem as-
sim, as pessoas devem participar.
Quando fui reitor, procurava de
todos os meios fazer com que a
universidade estivesse presente e
saísse na mídia pelos projetos que
fazia, pelos trabalhos que desen-
volvia. Quando você trabalha para
que a universidade apareça, não
está trabalhando para que o reitor
apareça; está trabalhando real-
mente para que apareça a univer-
sidade. Você acaba valorizando os
que fazem a universidade, que são
os departamentos, as faculdades
etc. Mas, agora que a gente vê de
fora, percebe que, por mais esfor-
ço que se faça, a presença da uni-
versidade é tão pequena na socie-
dade. A universidade tem uma
importância muito grande dentro
do mundo acadêmico, mas senti-
mos falta de uma inserção na so-
ciedade como um todo.

Adusp - Isso não se dá, em
parte, devido à falta de um mode-
lo de universidade que tenha esse
objetivo? A universidade não é fe-
chada no seu próprio umbigo, no
seu próprio interior?

Ibañez – Acho que não é só
modelo. Você pode ter o modelo
ideal, mas se não tiver essa força

interna de participação, de vonta-
de de levar o modelo em frente,
continuará distante da sociedade.
E mais, os próprios governos tam-
bém têm de ter esse entendimento.
Pode-se pensar no modelo ideal da
universidade, mas se não tiver tudo
isso aí, a universidade vai conti-
nuar fechada dentro de seus mu-
ros. Por muita força que se faça,
meia dúzia de professores que vão
para fora, que fazem um trabalho
com a comunidade, trabalho de ex-
tensão... isso acaba ficando sim-
plesmente como um trabalho indi-
vidual. É tão pouco, é uma gota
d’água.. Isso é extremamente valio-
so, não estou criticando, ao contrá-
rio, acho que tem de ser valoriza-
do, mas falta muito ainda para que
se reconheça o trabalho da univer-
sidade. Acho que tem de haver
uma conjunção de forças muito
maior do que isso daí.

Adusp - Essa conjunção de
forças passa por amplos espaços
democráticos dentro da universi-
dade?

Ibañez – Claro. Tudo passa por
espaços democráticos. Dentro da
universidade, dentro da sociedade,
os poderes também têm de enten-
der isso daí. Enfim, passa, eu diria,
por uma mudança de tudo, desde o
ponto de vista ético até o ponto de
vista político e partidário.

Adusp - Como mudar se não há
debates democráticos e o governo
federal conduz as mudanças con-
forme seus próprios interesses?

Ibañez – O que falta são políti-
cas públicas articuladas e que te-
nham prioridades. Eu só vou lhe
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dar um exemplo: o Brasil precisa
de professores de 2º grau de
áreas específicas, como física,
química, matemática, biologia e
algumas línguas — idiomas. Ago-
ra, todo mundo sabe disso, os Es-
tados sabem, as universidades sa-
bem, o governo federal sabe, mas
não se faz nada que realmente le-
ve a alguma ação emergencial,
que leve a que isso seja diminuí-
do ou eliminado com o tempo.
Nós precisaríamos de uns 500 mil
professores no Brasil inteiro. Mas
qual é a política que incentiva
que isso aconteça? Nenhuma. É
claro, os baixos salários são uma
realidade, mas não é só. A gente
está percebendo como, às vezes,
um projeto político-pedagógico
também acaba motivando muito
o professor. Ou seja, o salário é
importante, mas ele, professor,
também tem de sair do marasmo,
tem de enxergar que ele também
é valorizado do ponto de vista
profissional. Eu citei esse exem-
plo porque para mim é muito típi-
co. Ou seja, se o Ministério da
Educação quisesse enfrentar esse
problema da falta de professores,
ele tinha de trabalhar alguns pro-
gramas em conjunto com as uni-
versidades que incentivassem os
alunos a cursar as licenciaturas.

Adusp - Quando você fala em
“universidades” acaba generali-
zando e se esquecendo delas en-
quanto instituições. Na realidade,
elas são constituídas de reitores,
pró-reitores e Conselhos Univer-
sitários. É dentro dessa realidade
que estamos discutindo. Tudo isso
passa pela estrutura de poder

dentro da universidade.
Ibañez – Tem toda razão... e

vou lhe dar mais um exemplo: eu
me elegi com uma das bandeiras
que era defesa dos cursos de gra-
duação e eu batalhei isso dentro da
universidade, vencendo inclusive
um preconceito muito grande por-
que eu fui acusado, desde a minha
eleição até a posse, de que ia aca-
bar com os cursos de pós-gradua-
ção. Isso tudo pelo simples fato de
eu dizer que iria dar prioridade aos
cursos de graduação, o que real-
mente acabou acontecendo. Cria-
mos sete cursos de graduação e
ainda no noturno, coisa que na
Universidade de Brasília era tam-
bém um certo tabu. Cursos de gra-
duação de física, química, matemá-
tica, pedagogia, artes plásticas, en-

fim, os cursos que realmente se sa-
bia que precisava aqui no Distrito
Federal. Agora, você tem razão
quando diz que isso tudo passa pe-
la eleição democrática, não tenha
dúvida. Há, ainda, que se valorizar
as eleições para os órgãos colegia-
dos. Enfim, todo o espaço demo-
crático tem de ser valorizado.

Adusp - A quem compete de-
sencadear o processo de debate
sobre a democratização da uni-
versidade, notadamente na ques-
tão da eleição dos reitores?

Ibañez – Acho que a responsa-
bilidade é de todos e não só do
poder executivo. Acho, ainda, que
cabe ao poder legislativo uma par-
ticipação maior nesse debate.
Agora, penso que perdemos uma
grande oportunidade logo após
sairmos da ditadura. Muitos acre-
ditaram que só o fato de existirem
eleições resolveria o problema. Os
dirigentes, e aí eu me incluo, não
foram capazes de passar a imagem
de que a eleição por si só não iria
resolver todos os problemas. É
muito mais do que isso daí; a elei-
ção faz parte do processo.

Adusp - Você acredita que os go-
vernos federal e estaduais demons-
tram interesse em debater a ques-
tão da democratização da eleição
de reitores, e mais a democratiza-
ção no interior das universidades?

Ibañez – Não, não há grandes
interesses do poder executivo em
que haja essa discussão e aconte-
çam as eleições. A impressão que
dá é que isso não é prioridade.
Nós tivemos uma oportunidade
de continuar mantendo esse pro-
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cesso na mão, mas a comunidade,
por falta de participação, acabou
deixando um espaço vazio, e em
política você não tem espaço va-
zio. Então, esse espaço acabou
sendo ocupado pelos dirigentes e
pelos próprios dirigentes do po-
der executivo no nível federal,
que acabaram impondo os seus
pensamentos e propostas. Acho
que todos nós temos uma certa
culpa por não termos avançado
como no início. Acho que cabe
agora uma retomada. Isso é ex-
tremamente importante, mas está
faltando que alguém enxergue o
país daqui a 30 ou 50 anos. Quem
é que pode pensar o país daqui a
30, 50 anos? É o poder executivo
federal que tem quatro anos e
agora passa a ter a possibilidade
de mais para poder implementar
essas políticas? Os partidos políti-
cos estão pensando nesta ques-
tão? Talvez alguns estejam, mas
acredito que as universidades po-
deriam exercer um papel extre-
mamente importante nesta ques-
tão. É extremamente importante
que seja repensado o papel da
universidade. E mais, que país
que se quer?

Adusp - O que facilita para um
reitor ser eleito de forma demo-
crática? Muda a forma de se rela-
cionar com a comunidade?

Ibañez – O fato de ter sido elei-
to dá respaldo e uma segurança
muito grande. O interlocutor do
reitor sabe que ele foi eleito por
ter algum valor e mesmo que essa
pessoa não enxergue diretamente
esse valor, ela sabe que ele tem al-
gum valor porque foi eleito.

Adusp - Isso muda a relação
com os interlocutores?

Ibañez – Sim, você passa a ter
uma segurança do ponto de vista
de que, querendo ou não, você
está representando uma comuni-
dade. Isso é extremamente impor-
tante. O que não significa que vo-
cê, às vezes, não venha a ter posi-
ções até contrárias a essa comuni-
dade em função de que você pos-
sa até enxergar um papel maior
da universidade dentro da socie-
dade ou da comunidade local. De
qualquer forma, ser representan-
te da comunidade é extremamen-
te importante.

Adusp - O reitor que é levado
ao cargo por um reduzido conse-
lho enfrenta mais dificuldades?

Ibañez – Acho que ele tem mui-
ta dificuldade e vai se sentir, mes-
mo que não declare, restrito na
função porque não sabe o que é
que pensam a seu respeito os di-
versos setores, ou a comunidade
como um todo. O reitor pode ser
escolhido por um determinado

grupo. Mas o que é que significa
esse grupo, qual é a representativi-
dade desse grupo dentro da comu-
nidade como um todo? 

Adusp - A Andes defende que a
autonomia das universidades seja
plena. Ou seja, que todas as ques-
tões devam nascer e morrer no
âmbito da própria universidade.
Portanto, a eleição de reitor nas
federais não precisaria ser refe-
rendada pelo MEC e, no caso das
estaduais, não deveria ser enca-
minhada aos governadores para
aprovação e indicação. Quando
você participou da direção da An-
des você comungava deste mesmo
pensamento. Gostaria de saber se
você mudou de opinião.

Ibañez – Mudei um pouco em
relação a isso. Quando se participa
de um processo onde o reitor, ape-
sar da eleição, é indicado pelo
Presidente da República, não sig-
nifica que isso vá interferir na au-
tonomia da própria universidade.
Eu, por exemplo, enquanto reitor
da UnB, entrei com um mandado
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de segurança contra o Ministro da
Educação. O fato de eu ter sido
indicado não impediu que eu ti-
vesse posições contrárias ao Mi-
nistro. E fui até as últimas conse-
qüências; felizmente eu recebi,
agora, do Supremo (STF) a deci-
são de que eu estava certo. Ou se-
ja, autonomia tem de ser pratica-
da. Especificamente na questão
que você pergunta: se essa autono-
mia seria até para eleger o reitor e
se encerrar o processo no interior
da universidade, eu diria que não.
Defendo que haja nomeação por-
que acho que o Estado tem de es-
tar presente dentro da universida-
de e essa presença se dá através
do reitor que é indicado. Agora, a
indicação não significa que a pes-
soa tenha de ser submissa, tenha
de levar as políticas do governo.

Adusp - A verdade é que com
essa prática o governo tem o po-
der de pressão, o controle efetivo
da universidade.

Ibañez – Existe um certo poder
de controle, um poder de pressão,
não tenha dúvida. Então passa por
se montar esse constrangimento
para que os dirigentes acabem co-
mungando, digamos assim, com es-
sa política. Mas eu acho que isso
não é fundamental. O fato de a
pessoa dizer que o processo se en-
cerra dentro da universidade tor-
nam ainda muito mais altos os mu-
ros da universidade. Quando o rei-
tor sente as dificuldades de levar
em frente as suas idéias, o seu pro-
jeto, é porque existem políticas
que estão acima dele. Existe um
Congresso, em que ele tem de ba-
talhar para receber as verbas; ele

tem de lutar também contra o exe-
cutivo, contra o executivo no senti-
do de fazer que ele reconheça o
valor da sua universidade para ele
ter mais verbas, para que ela seja
reconhecida. No caso de ele ser
completamente autônomo, ficaria
praticamente responsável, do meu
ponto de vista, por aquela comuni-
dade, por aquela universidade.
Acho que é importante essa liga-
ção. Acho que o Estado tem de es-
tar presente e essa presença se faz
através da nomeação, mas não do
constrangimento, da pressão.

Adusp – Mas o Estado não de-
veria estar presente incentivando
a pesquisa e definindo um projeto
que interessasse a toda a Nação,
em vez de se preocupar com o
controle do reitor?

Ibañez – Acho que alguém tem
de cobrar também. Não se pode
simplesmente deixar que a autono-
mia reivindique recursos e deixe
esses recursos, por exemplo, para
montar cursos de pós-graduação,
que são fantásticos, mas pode vir a
se esquecer das licenciaturas, sa-
bendo que o Brasil precisa de uma
infinidade de professores. Quem é
que cobra isso daí? Não que hoje o
Executivo esteja cumprindo... mas
alguém tem de estar presente para
fazer essas cobranças. Se a socie-
dade não está presente, alguém
tem de estar. Se um dia a socieda-
de estiver presente para fazer essas
cobranças, aí pode ser que mude,
mas nesse momento eu mantenho
essa minha posição.

Adusp - Qual a sua avaliação
sobre o processo de eleição de

reitor na Universidade de São
Paulo, que envolve, no máximo,
1.300 pessoas?

Ibañez – Aqui valem as minhas
observações gerais. Ou seja, acho
que a eleição ampla, que é a elei-
ção direta, é a melhor forma de o
reitor se sentir realmente repre-
sentante da comunidade. Isso para
mim é fundamental. Parto do prin-
cípio de que tem de haver eleição
direta. A forma como se dá a ope-
racionalização dessa eleição direta
é que eu posso discutir. Mas tem
de ter eleição direta.

Adusp – A USP poderia ser di-
ferente, ter um outro projeto aca-
dêmico, se optasse pela eleição di-
reta do reitor? 

Ibañez – Eu conheci os três últi-
mos reitores da USP e acho que
são pessoas com uma vontade mui-
to grande de que a USP tenha um
crescimento ainda maior e que te-
nha uma presença maior ainda na
vida nacional, na vida do Estado de
São Paulo. Então, não estamos
questionando as pessoas, mas eu
acho que a importância da eleição
direta é justamente para dar essa
representatividade. Volto a dizer e
é importante frisar, só a eleição di-
reta não resolve os problemas. Eu
acho que tem de haver uma prepa-
ração da comunidade para que
realmente a eleição direta seja uma
parte do processo; que a comuni-
dade sinta a necessidade e sinta a
importância de participar da vida,
do dia-a-dia da universidade. Se-
não o que vamos ter vai ser um rei-
tor eleito ou um reitor nomeado,
em que o que diferencia um do ou-
tro é o processo pelo qual foi indi-



cado, mas no dia-a-dia isso vai ser
igual. Então, acho importante um
processo de democratização que
não fique restrito às eleições para
reitor ou vice-reitor, e seja também
uma discussão ampla sobre a parti-
cipação dos nossos colegiados. Sa-
ber como a universidade se insere e
se relaciona com a comunidade.

Adusp – Nós já chegamos a ter
uma universidade que fosse próxi-
ma da população, com inserção
na sociedade?

Ibañez – A universidade como
um todo acho que não; talvez te-
nha havido algumas exceções,
com determinados trabalhos e
projetos, mas isso é muito locali-
zado e muito restrito. Agora, essa
desmobilização não é fruto só dos
regimes de exceção que tivemos.
O regime de hoje, a ditadura so-
cioeconômica do mercado, tam-
bém está levando todos os movi-
mentos sociais ao desmantela-
mento ou, pelo menos, a um en-
fraquecimento muito grande.

Adusp – O governo age desta
forma deliberadamente?

Ibañez – Certamente. Não te-
nho dúvidas de que esse projeto é
para que isso aconteça e para
atender o mercado. Nesse sentido,
creio que os sindicatos têm um pa-
pel extremamente significativo no
resgate de importantes questões,
desde que não fiquem simples-
mente aliados às questões estrita-
mente fechadas, como por exem-
plo as entidades sindicais da uni-
versidade lutando só pela universi-
dade. Acho que têm de estar mui-
to mais abertos à importância da

universidade dentro da vida social
e o que é que ela pode significar;
qual o potencial que ela tem den-
tro da vida social, etc.

Adusp – Como tem sido a sua
relação com o Sindicato dos Pro-
fessores do Distrito Federal?

Ibañez – O relacionamento tem
sido cordial e respeitoso, mas é
claro que existem problemas sé-
rios. O sindicato reivindica salá-
rios que o governo Democrático
Popular (Cristóvam Buarque/PT)
deu no primeiro ano de gestão,
talvez sem ter podido dar, e em
conseqüência disso está sofrendo
muito. Por outro lado, nos senti-
mos afogados pelo governo fede-
ral, uma vez que é ele quem repas-
sa as verbas que são definidas em
uma negociação um tanto desfavo-
rável, porque o governo federal
tem ferramentas para pressionar.

Adusp – Possivelmente as mes-
mas ferramentas que ele usa para
pressionar as universidades que
controla.

Ibañez – Não sei!

Adusp - Os diretores de esco-
las do DF são eleitos de forma de-
mocrática?

Ibañez - Já no primeiro ano de
governo encaminhamos um proje-
to de lei à Câmara Distrital para
aprovar a eleição dos diretores. Foi
um fato muito importante. O mais
significativo foi a forma como foi
montado esse projeto de lei. Hou-
ve discussão com as entidades es-
tudantis, com os professores, com
os servidores e ainda com pais. E
depois, finalmente, na Câmara

Distrital, também houve negocia-
ção com o poder legislativo. Então,
acho que foi um projeto montado
conjuntamente com a sociedade,
de tal forma que, uma vez negocia-
do, não houve qualquer problema
na aprovação. Foi um bom apren-
dizado de como se deve trabalhar
do ponto de vista democrático.

Adusp – Esta relação democrá-
tica facilita ou dificulta o trabalho
do dirigente?

Ibañez – Eu diria que, para nós
dirigentes, é mais difícil trabalhar
com as pessoas que foram eleitas,
porque elas têm o respaldo da co-
munidade. Nesse sentido, portan-
to, é mais difícil, mas temos de
aprender a trabalhar com isso daí.
De certa forma, o dirigente tem
um projeto político-pedagógico e
quer que esse projeto seja levado à
frente. Ocorre que ele tem de res-
peitar as eleições, a posição dos di-
retores, a conviver com as contra-
dições que surgem.

Adusp– Acredito que essa sua
resposta explica, em parte, o por-
quê de os governos federal e esta-
duais não abrirem espaços para
que haja eleição direta.

Ibañez – É mais difícil, não te-
nha dúvida, e o dirigente não con-
segue impor a sua vontade. É um
processo de diálogo, um processo
de convencimento, um processo
de consulta.

Adusp - Mas, enquanto cons-
trução da cidadania é muito
mais justo.

Ibañez – Acho que é mais con-
solidado. RRA
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