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'Sou xiita de esquerda' 
JOSÉ GENOINO 

Sou apontado como de esquer
da e radical. O termo esquer
da passou a ter uso político 

> mais corrente a partir da Re
solução Francesa de 1789, quando 
sejjtaram-se à esquerda na Assem-
liléia Nacional, os revolucionários 
que defendiam o fim da Monarguia e 
mudanças profundas, fiéis aos gran
des ideais da época, enquanto à Di
reita tomavam acentos os conserva
dores. Assim, a noção de esquerda 
ptassou a ser associada à luta por 
transformações estruturais, incorpo
rando a própria ideia de Redicalida-
de, no sentido de ir à Raiz dos Pro
blemas. 

De fato, procuro ir à Raiz. Em 
toda minha atividade e também no 
processo constituinte. Nessa disputa, 
tenho lutado para impedir a tutela 
do J Executivo e das Forças Armadas 
sobre a Constituinte, pela revogação 
de todo o entulho autoritário herda
do da ditadura e que permanece, 
e pela provisoriedade do mandato 
do Presidente Sarney. Assim como 
apoiarei várias outras reivindicações 
por liberdades políticas e por con
quistas econômico-sociais para o po
vo'. Porém, uma postura de esquerda 
e radical exige mais. Apresentei no 
PT um roteiro de Constituição, que 
está sendo editado em livro. Aí, 

apresento outras propostas, de al
cance mais amplo, que permitem 
questionar valores fundamentais do 
status quo e abordar a luta pela 
transformação social, embora tais 
propostas não tenham caráter socia
lista, já que isto não se coloca no 
momento. 

A primeira delas é: a propriedade 
deve estar subordinada ao interesse 
social e, contrariando este interesse, 
poderá ser desapropriada com ou 
sem indenização. O conceito de "in
teresse social" é histórico, mutável 
e disputável. Fica aberta assim, a 
possibilidade de questionar a pro
priedade burguesa. 

A segunda proposta é: todo cida
dão tem direito de se opor e resistir 
à opressão; com isto, reconhece-se 
o direito à rebelião contra um poder 
que um povo julgue opressor. E, 
politicamente, tal princípio é um 
obstáculo e uma condenação aos gol
pes militares. 

Terceira proposta: as Forças Ar
madas devem ser proibidas de inter
vir em assuntos políticos, nas deci
sões de Governo e nas atividades 
ditas de segurança interna. 

As Forças Armadas são o princi
pal instrumento de repressão do Es
tado, e limitar sua força e seu poder 
de intervenção na política, criando 
em relação a elas uma consciência 
democrática crítica e preventiva, é 

algo essencial, que acumula para a 
luta socialista. 

Há que se destacar também, a im-
porta^ncia das questões que envol
vem a Moral, os costumes e o modo 
de vida. Não há como compactuar 
com os preconceitos. Trata-se de 
combater a opressão da sociedade 
burguesa não apenas na sua dimen
são política e pública, mas também 
na esfera do individual e do privado, 
resgatando uma noção abrangente 
da liberdade humana. 

Os fatos evidenciam algo que já 
denunciávamos antes das eleições. 
Desta Constituinte sairá uma Consti
tuição necessariamente conservado
ra. Com uma maioria estritamente 
vinculada aos interesses dominan
tes, o espaço para obter conquistas 
é restrito. Somente com a sua luta, 
mobilização e pressão os trabalhado
res poderão arrancar algumas medi
das a seu favor. E, lutando, poderão 
tomar consciência de que devem 
construir seu próprio caminho. 

Tais são, em resumo, algumas po
sições de um Deputado de esquerda 
convicto de que somente indo à Raiz 
os homens serão capazes de mudar 
o seu destino, eliminar a exploração 
e opressão, e construir um mundo 
verdadeiramente humano. 

José Genoino é deputado federal pelo PT de São 
Paulo. 

-~ A-«i-..r ~la AlmaiHo Oiretor Industrial: 


