
Apolítica tão perto
e tão longe

Nas legislativas de outubro de 2015 a abs
tenção foi de 43 07 o valor mais alto de
sempre em eleições para aAssembleia da
República Na realidade este número não
foi novidade dado tratar se de uma ten

dência que se vinha e vem paulatinamen
te agravando Muitas são as análises que
sobre este assunto se podem fazer mas é
um facto que ao contrário da economia e
domundo dos negócios a política afirma
se com um campo vedado à inovação à
transformação ou à disrupção Mais ain
da enquanto as empresas e a sociedade
emgeral se preocupamemestudar e ana
lisar as gerações mais novas millennials e
post millennials o que os cativa os seus
valores atitudes e competências na polí
tica assiste se aumaderivadosjovens face
à realidade da política sem que pelo me
nos aparentemente nada aconteça

Por isso é que de forina chocante mas
não surpreendente estas gerações afirmam
que apolítica não éum assunto que lhes sus
cite curiosidade nemque lhes capte a aten
ção Nos meios digitais de comunicação so

cial emque épossível padro
nizar comexatidão os consu

midores verifica se issomes
mo existe um número eleva

do de jovens que lêem infor
mação digital Porém cen
tram se noutro tipo de temá
ticas que não a política Ora
em termos de política e de
modelos políticos a falta de
foco nestas gerações é preo
cupante e por duas razões
principais

Emprimeiro lugarporque
sãomuitos Ageraçãomillen
nial tipicamente agregando
os nascidos entre 1981 e 1996
são a maior geração a nível
mundial cercade 25 do to
tal da população mundial
uma em cada quatro pessoas
nomundopertence a estage
ração Mesmo sabendo que
em Portugal e também na
Europa Ocidental não é este
o padrão 18 e 19 respeti
vamente averdade é que esta faixa etária
representa perto de 25 dos eleitores do
nosso país e coincidentemente trata se do
grupo etário emque a abstenção é maior

Uma segunda razão e talvez até mais
relevante é que o mundo mudou com os
millennials e aos que não o são cabe mu
dar com omundo Cresceramjuntamente
com a evolução da internet e por isso são
tecnologicamente curiosos e sawy e
usam o digital em quase todos os aspetos
da sua vida Cresceram nummundo glo
bal e por isso o mundo é a sua casa Cres
ceramnum ambiente económico instável
e de não crescimento e por isso apresen
tam padrões de trabalho e de consumo
próprios menos apegados acontratos e fa
vorecendo a realização pessoal Comope
rigo das generalizações são reconhecidos
como curiosos digitais transacionais glo
bais e ecológicos Com exceção da curio
sidade tão humana e antiga quanto apró
pria humanidade dificilmente os restan
tes adjetivos se aplicam à descrição das ge
rações que os precederam

Esta diferença é simultaneamente a ri

quezae aexigênciaque apor
ta estageração Riquezaeexi
gência que atravessam e se
revelam emtodos os ambien

tes de convivência humana
desde a família às empresas
e à sociedade emgeral As fa
mílias adaptaram se as em
presas integraram nos e evo
luíram E em sociedade tam
bém Na sua essência en
quanto driver e meio fun
damental para construir a ci
dadania a política está pre
sentenestageraçãocomoem
todas as outras

O fosso ou desinteresse

ante a política é na realidade
o descrédito a desconfiança
em relação a sistemas e mo
delos cristalizados É sinto
ma de ummovimento mais

profundo dissoluçãodo con
ceito de que existemnormas
instituições emodelos de go
verno referência padrão de

convergência anívelmundial Tambémpor
que hoje emdíã as relações internacionais
se desenvolvemporcanaismuito distintos
incluindo novos poios de negócio ciberné
tico reconfiguraçãodosvínculos entre co
mércio e investimento etc

Assim o desafio político atual é saber
ultrapassar as limitações do exercício da
política e inovar emmodelos de cidadania
que reconstruamaconfiançadinâmica que
dá consistência ao diálogo democrático e
sentido ao trabalho emconjunto Avidapo
lítica autêntica renova se comaconvicção
de que cadamulher cada homem e cada
geração encerramem si umapromessa que
pode irradiar novas energias relacionais
intelectuais culturais e espirituais Umatal
confiança nunca é fácil de viver porque as
relações humanas são complexas Mas a
verdade é que é esta confiança e só ela que
garante e anima aparticipação ativa e tan
tas vezes apaixonada de cada um no cui
dado responsável e solidário pela vida de
todos Com este fio condutor há quevotar
e parafraseando Sophia deMello Breyner
pondo nesse gesto solenidade e risco
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