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A Democracia Consensual

Consta que um dia perguntaram a Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, o que ele achava da
democracia. E aquele baluarte da luta contra o totalitarismo nazista teria respondido: â€œA democracia Ã© um pÃ©ssimo
sistema de governo.â€• E depois de uma pausa marota, intencionalmente longa entre uma baforada e outra em seu
indefectÃ-vel charuto, Churchill teria prosseguido: â€œMas Ã© o melhor que temos.â€•Eu, que nÃ£o sou polÃ-tico, atrevo-me a
discordar. Ela nÃ£o Ã© o melhor sistema de governo. A democracia, como vem sendo exercida no mundo todo, Ã© apenas
a opressÃ£o da maioria sobre as minorias. NÃ³s podemos fazer melhor do que isso. E a soluÃ§Ã£o gerada pela
Universidade de YÃ´ga foi um aperfeiÃ§oamento da democracia, Ã qual denomino democracia consensual. Ela consiste
em conceder mais poder Ã s minorias, com base no diÃ¡logo e no consenso.O princÃ-pio da democracia consensual Ã© o de
que a reivindicaÃ§Ã£o de uma minoria pode vir a ser aceita pela maioria, desde que nÃ£o prejudique a ninguÃ©m; e o de
que a maioria pode repensar suas decisÃµes e conceder seu beneplÃ¡cito se determinada minoria apresentar alguma justa
reivindicaÃ§Ã£o. Dito assim, nÃ£o faz muito sentido. EntÃ£o, vejamos um exemplo.Quatro pessoas decidem ir ao cinema;
trÃªs escolhem um filme. Uma delas, por nÃ£o lhe agradar o gÃªnero da pelÃ-cula, solicita que assistam a uma outra.
Numa democracia, essa pessoa teria que ir assistir ao filme que nÃ£o quer ver, pois teria sido a decisÃ£o da maioria. Na
democracia consensual os outros trÃªs confabulam e, se concordarem em assistir ao filme sugerido por aquele Ãºnico
sufrÃ¡gio, nÃ£o vÃªm motivo para nÃ£o fazer a vontade da minoria. Com isso, o voto de uma Ãºnica pessoa pode ter peso
de maioria, desde que os demais manifestem a boa-vontade de concordar com a proposta.Talvez para um Estado
hipertrofiado, com milhÃµes de cidadÃ£os, seja difÃ-cil aplicar a democracia consensual; mas ela pode ser uma boa
opÃ§Ã£o de governo para uma empresa, para um clube, para uma famÃ-lia, enfim, para grupos menores. Foi assim que
conseguimos administrar com harmonia o crescimento expressivo da nossa entidade e sua progressiva expansÃ£o por
vÃ¡rios paÃ-ses.DeRose
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