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Resumo 

O presente artigo constitui-se num ensaio teórico e tem por objetivo central discutir o 

empoderamento relativamente à luta contra a pobreza na comunidade. O empoderamento 

sendo considerado neste estudo como um dos pilares impulsionador de desenvolvimento e de 

luta contra a pobreza, consiste em libertar a comunidade do estado da pobreza para a cultura 

de produção de riqueza. No entanto, o fundamento deste estudo consistiu em explicar de que 

modo o empoderamento constitui uma estratégia de luta contra a pobreza na comunidade? A 

pesquisa denotou a importância dos mobilizadores no sentido de treinar, formar e trazer a 

informação adequada para a comunidade de modo a libertá-la do estado da pobreza. Quanto 

ao nível de profundidade de estudo, a pesquisa foi explicativa tendo em vista que identificou 

explicando os considerados quatro grandes factores identificados neste estudo e que 

contribuem para a perpetuação da pobreza na comunidade. Relativamente ao procedimento 

utilizado na colecta de dados, a pesquisa foi bibliográfica com objectivo de trazer explicações 

a partir das teorias publicadas em diversas fontes. 

Palavras-chave: Empoderamento, Estratégia, Pobreza, Comunidade. 

Abstract: 

This article constitutes a theoretical essay and its main objective is to discuss empowerment 

in relation to the fight against poverty in the community. Empowerment being considered in 

this study as one of the driving pillars of development and the fight against poverty consists 

of freeing the community from the state of poverty towards the culture of wealth production. 

However, the foundation of this study was to explain how empowerment constitutes a 

strategy to fight poverty in the community? The research denoted the importance of 

mobilizers in the sense of training, forming and bringing adequate information to the 

community in order to free it from the state of poverty. As for the depth of study, the research 

was explanatory in view of the description of the considered four major factors identified in 

this study and which contribute to the perpetuation of poverty in the community. Regarding 

the procedure used in data collection, the research was bibliographical with the aim of 

bringing explanations from the theories published in various sources. 
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Introdução  

O tema deste artigo é o empoderamento como estratégia de luta contra a pobreza na 

comunidade e a sua tese central consiste em discutir o empoderamento com enfase nos 

considerados factores que perpetuam a pobreza na comunidade. A comunidade é uma 

organização social, e não um individuo. É muito mais do que um mero conjunto de 

indivíduos, é uma entidade, por vezes definida como super-orgânica, que transcende os 

indivíduos que a compõem num determinado momento.   

Cada membro de uma sociedade, já sentiu falta de dinheiro em determinadas situações de 

vida. A fome e a pobreza são em algum momento consideradas como irmãs. Não podemos 

ver-nos livres de uma se não combatemos a outra também. A fome é sempre vista como 

consequência da pobreza. Um ser humano faminto não consegue pensar para além da 

próxima refeição. Isso tem consequências devastadoras no desenvolvimento económico da 

sociedade como um todo. 

Está claro que factores ligados à capacidade de produção podem ser causadores da pobreza 

como as situações de guerras e consequentemente destruturação da capacidade de produção, 

como tem ocorrido em diversos países da África; ou situação de bloqueio económico, sofrida 

geralmente por países que se recusam a se submeter às políticas das grandes potências 

económicas e militares, ou em situações de catástrofes naturais em que as infrastruturas de 

produção são parciais ou totalmente destruídas. 

No entanto, a pesquisa identificou quatros grandes factores considerados como contribuidores 

para a perpetuação da pobreza na comunidade colocando-a numa situação considerada fatal. 

Esses factores são a ignorância, a apatia, a doença e a dependência e que, de acordo com o 

estudo, devem ser removidos para permitir a verdadeira produção de riqueza para uma 

melhor vida na comunidade. 

No que diz respeito à materialização dos objectivos quanto à profundidade do estudo, optou-

se pela pesquisa explicativa tendo em vista que o estudo identificou e explicou os quatro 

factores que contribuem para a perpetuação da pobreza na comunidade e que muitos por 

engano, consideram como causa do fenómeno. Sendo assim, a pesquisa tentou diferenciar os 

factores das causas na perspectiva histórica. Relativamente ao procedimento na recolha de 

dados, a pesquisa foi bibliográfica e baseou-se nas fontes seguros já publicadas.  
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1. O empoderamento e a questão da pobreza na comunidade  

Todos nós, de qualquer forma e em qualquer lugar já ouvimos falar da pobreza, tanto nos 

diversos meios de comunicação como na comunidade. A pobreza sendo um problema da 

sociedade, constitui uma ferida profunda que afecta todas as dimensões da cultura e 

comunidade. A pobreza inclui níveis sustentáveis de baixo rendimento para os membros da 

comunidade. Inclui a falta de acesso a serviços como a educação, mercados, serviços de 

saúde, falta da capacidade para a tomada de decisão e a falta de infrastruturas comunitárias de 

base como a água, saneamento, estradas, transporte e comunicação. 

O empoderamento sendo um dos pilares de desenvolvimento e de luta contra a pobreza, 

consiste em libertar a comunidade de quatro situações fatais: ignorância, apatia, doença e 

dependência. Para além de ser um instrumento libertador da comunidade, o empoderemento 

permite uma participação comunitária não simplesmente na dimensão oferta voluntaria de 

tempo ou de recursos, mas da participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão 

a favor da comunidade implicando um envolvimento efectivo nos processos de decisão nos 

grupos, organizações e na comunidade (Ornelas, 2002). 

A participação, sendo impulsionada pelo empoderamento, consiste numa prática que emprega 

diversas estratégias e técnicas, utilizando as competências e a energia destes mesmos 

indivíduos para alcançarem objectivos colectivos. Esses objectivos da participação 

comunitária passam por melhorar e promover programas de modo a aumentar as suas 

responsabilidades sobre as necessidades e os interesses das pessoas e para ganharem a 

aceitação da comunidade (Dias, 2010). 

De acordo com Deagan, (1992), várias são as estratégias de promoção da participação 

comunitária tais como: desenvolvimento de redes de suporte com colegas em igualdade de 

circunstâncias; construção de relações sociais; desenvolvimento de relações sociais com base 

em interesses comuns. Essas são as estratégias de participação comunitária apresentadas pelo 

autor acima citado relativamente ao empoderamento que mencionamos como instrumento 

impulsionador da participação.  

Recuperando as estratégias da participação comunitária acima indicadas, Deagan, (1992) 

considera que a estratégia do desenvolvimento de redes de suporte com colegas em igualdade 

de circunstâncias, consiste num suporte de amigos em igualdade de circunstâncias, mas 

também numa oportunidade de partilhar experiencias e desenvolvimento de uma linguagem 
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comum sobre direitos e deveres de cidadão e integração. Para o autor, esses são um ponto de 

partida útil para o processo de empoderamento. Nessa perspectiva, os grupos de ajuda mútua 

tem um papel preponderante no desenvolvimento da consciência de grupo.  

Relativamente a estratégia de construção de relações sociais, é importante salientar que esta, 

focaliza-se no desenvolvimento e manutenção das redes e ligações sociais, podendo ser um 

trabalho de ensino, de aconselhamento a determinados locais, como Igreja, clubes, grupos, 

festas ou fomento de encontros com pessoas consideradas como significativas. 

Quanto ao desenvolvimento de relações sociais com base em interesses comuns, Deagan, 

(1992) afirma que as relações entre os membros, ao invés de se focarem na problemática, 

devem ir ao encontro dos objectivos e interesses concretos da pessoa, por exemplo, em vez de 

debater as consequências da sua situação de desvantagem, tentar perceber quais os seus 

interesses sociais em termos de músicas, desporto, pintura, politica, lazer, etc. 

2. O empoderamento como um processo democrático e político 

Na sua definição etimológica, o termo democracia provém do grego e é composta pelas duas 

palavras: demos = povo e kratein = reinar, poder. É possível traduzir democracia literalmente, 

portanto, com os termos reinado popular ou reinado do povo (Becker, 2011). Muitos dos que 

se afirmam a favor da democracia, estão na realidade em favor de um conjunto de instituições 

que permitem à população votar pelos seus candidatos, dando poder aos que obtém maior 

numero de votos permitindo-lhes que representem a população. Tal, denomina-se democracia 

representativa; que é quase uma contradição. 

O significado da democracia é poder do povo conforme foi acima mencionado, demos do 

grego, significa povo. O processo de voto nos representantes retira o poder da população 

geral em favor dos vencedores dos votos. Quando afirmamos que queremos empoderar ou dar 

poder à comunidade, significa que queremos que seja democrática. Isso não significa 

necessariamente que a nossa intenção seja que essa comunidade possa eleger os seus 

representantes mas sim, que a população na sua totalidade tenha poder. Queremos encontrar 

maneiras que levem a que a comunidade obtenha mais poder, riqueza e capacidade.  

Se queremos verdadeiramente dar-lhe poder, devemos fazê-lo de maneira a que ela se torne 

independente da nossa caridade, auto-suficiente e que possa assegurar o seu próprio 

desenvolvimento sem a nossa ajuda, isto é, sair da dependência e passar a ser uma 
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comunidade independente; razão pela qual evocamos neste estudo, a dependência como um 

dos factores que perpetuam a pobreza e a pobreza não é individual mas é um problema social.   

Salientar que a comunidade também é uma organização social, e não um indivíduo. Nesta 

perspectiva, podemos fortalecer um individuo, tanto psicologicamente como fisicamente, e 

podemos fortalecer uma comunidade, tanto, nas capacidades, riquezas como no poder, mas 

estas duas expressões não são idênticas. No trabalho como mobilizador, deve-se prestar 

atenção e evitar previsões e pressupostos acerca das comunidades como se tratasse de um ser 

humano individual. É mais fácil, no entanto errado, assumir essa linha de pensamento. 

Para ser bem-sucedido no empoderamento da comunidade é necessário que compreenda a 

natureza das organizações sociais, do nível social e da sociedade. É essencial ter 

conhecimento no campo dos relacionamentos entre um individuo, ou indivíduos, e a 

comunidade e a sociedade. É sempre necessário estabelecer como objectivo o aprender mais 

acerca da perspectiva social, e desenvolver competências que ajudem à compreensão dos 

elementos sociais que são medidos através dos indicadores disponíveis como 

comportamentos dos indivíduos na comunidade, estatísticas sociais e económicas, alguns 

acontecimentos e dados demográficos. 

No que se refere ao empoderamento como um processo político, é preciso salientar que o que 

se denomina de política neste estudo refere-se a duas dimensões de cultura: a distribuição e 

uso do poder, e valores ideológicos do que pretende-se alcançar. Estas duas dimensões 

revestem-se de uma grande importância para o mobilizador. Dado que a mobilização de 

comunidades enquanto técnica de empoderamento consiste num processo político, e a política 

no seu sentido lato pode causar problemas a esse processo. 

O processo político não é uma escolha, é uma dimensão da cultura e, por conseguinte, está 

presente sempre que há uma cultura na sociedade. As diferentes formas de aquisição da 

distribuição e da prática de actos de poder, tais como instituições e práticas políticas, podem 

diferir entre as sociedades, mas existe sempre uma dimensão política. Apesar dos partidos 

políticos existirem na maior parte das sociedades, podem existir outras instituições de 

distribuição e expressão de poder. Em qualquer sociedade, os diferentes níveis (nacional, 

comunitário, institucional) podem possuir diferentes formas e praticas. 
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Quando um individuo ou um partido exerce poder, esse poder fornece alguns benefícios ou 

privilégios que podem facilmente levar à tentação e vício de poder. Os desejos de manter e 

abusar do poder estão, por conseguinte, entre os factores secundários que contribuem para a 

pobreza. A corrupção é um fertilizante para a pobreza. Não se encontra necessariamente entre 

as causas históricas de pobreza, mas mantem, sustenta e apoia a pobreza.  

O empoderamento das comunidades pobres e a erradicação da pobreza são objectivos 

essencialmente políticos. Existem muitas pessoas com interessados velados que não desejam 

que tal aconteça porque extraem benefícios da permanência da estrutura actual. É uma luta 

global e enorme. Esta luta inclui duas dimensões culturais, poder e valores. 

Se o trabalho do mobilizador for efectivo, resultará numa mudança política revolucionária, a 

erradicação da pobreza. Não é um trabalho fácil, e pode ser invertido caso seja associado a 

políticas partidárias. Se a pobreza fosse erradicada, então não existiria a cisão global entre 

ricos e pobres. Essa cisão tem ramificações políticas muito variadas. 

3. Os quatro grandes factores da pobreza na comunidade  

Algumas vezes, um factor é definido erradamente como uma causa. Concordando com a ideia 

de Bartle (2011), um factor e uma causa não são exactamente a mesma coisa. Uma causa 

pode ser vista como algo que contribui para a origem do problema como a pobreza, enquanto 

um factor pode ser visto como algo que contribui para a sua continuação após a sua 

existência. A pobreza a nível mundial tem várias causas históricas: colonialismo, escravatura, 

guerras e conquista.  

Existe uma diferença importante entre essas causas e aquilo que podemos chamar factores 

que contribuem para manter as condições da pobreza. A diferença está em termo daquilo que 

nós hoje podemos fazer acerca do assunto. Não podemos regressar na história e mudar o 

passado. A pobreza existe e é provocada. Aquilo que pode ser potencialmente influenciado 

são os factores que contribuem para a sua continuação. 

É sabido que muitas nações africanas que enfrentaram guerras devastadoras, tais como as 

guerras cíveis logo após as independências, foram reduzidas a grande pobreza, onde as 

pessoas tiveram de se sujeitar a viver de esmolas e caridade, mal sobrevivendo. Não podemos 

voltar para historia e combater o cenário, mas sim remover os factores que perpetuam essas 
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condições de vida. Os factores da pobreza que estão enunciados aqui e que devem ser 

combatidos são: ignorância, apatia, doença e dependência; como ilustra a figura abaixo: 

Figura 01: Os quatro grandes factores da pobreza na comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Factor da ignorância 

A ignorância, sendo um dos factores que contribuem para a perpetuação da pobreza tal como 

mencionamos neste estudo, significa ter falta de conhecimento. É diferente de estupidez que é 

a falta de inteligência, é diferente de parvoíce que é a falta de sabedoria. Os três conceitos são 

muitas vezes confundidos e assumidos como iguais por algumas pessoas (Bartle, 2011). 

De acordo com o velho ditado inglês, knowledge is power, o conhecimento é poder; 

infelizmente, algumas pessoas sabendo isto, tenta manter o conhecimento para elas mesmas 

como uma estratégia de obter uma vantagem injusta e prejudicar os outros na obtenção de 

conhecimento (Bartle, 2011). Recordar que mencionamos neste estudo que o empoderamento 

é um dos pilares de desenvolvimento e de luta contra a pobreza que consiste em libertar a 

comunidade dos quatro factores de pobreza considerados fatais na comunidade. 

Libertar a comunidade neste estudo significa formar e instruí-la na obtenção de conhecimento 

com vista à vida autónoma. Mas não se pode esperar que porque se forma alguém para uma 

 

 

POBREZA 

Ignorância 

 

Dependência 

Doença Apatia 



8 

 

capacidade, ou se fornece alguma informação, que essa informação ou capacidade irá 

naturalmente alargar-se ao resto da comunidade. É sempre importante determinar qual é a 

informação que está em falta. 

 Muitos planeadores e pessoas com boas intenções que querem ajudar uma comunidade a se 

fortalecer, pensam que a solução é a educação. Mas a educação significa diversas coisas. 

Alguma informação não é importante para a situação. Não irá ajudar um agricultor se este 

soubesse que Abraham Lincoln foi um político norte-americano que serviu como o 16o 

presidente dos Estados Unidos de América, posto que ocupou de 4 de marco de 1861 até seu 

assassinato em 15 de Abril de 1865, mas seria mais útil saber qual é o tipo de semente que irá 

sobreviver no solo local e qual não irá sobreviver. 

A formação neste conjunto de documentos para o empoderamento da comunidade inclui entre 

outras coisas a transferência de informação. Ao contrário da educação generalizada, que tem 

a sua própria história de causas para a selecção daquilo que é incluído, a informação que é 

aqui incluída destina-se a fortalecer a capacidade, não para iluminação geral. 

Uma boa informação para a comunidade sempre constituiu um elemento essencial para o seu 

desenvolvimento e para combater a ignorância. Não há conhecimento sem informação. É 

notório que esta, quando é bem divulgada e absorvida, é capaz de ocasionar mudanças na 

mentalidade das pessoas, acarretando em benefícios para seu desenvolvimento intelectual. 

Quem possui mais conhecimento é liberto da ignorância e consequentemente está mais bem 

informado, podendo assim, ocupar uma posição de destaque em relação aos indivíduos que 

tem um acesso informacional reduzido. Muitos são barreiras, problemas, que envolvem e 

comprometem o processo da disseminação da informação.  

Diante de uma parcela significativa da população que tem certo domínio em relação às novas 

tecnologias da informação, há um grande número de pessoas que não o possuem. É o caso 

dos “analfabetos digitais”, infelizmente ainda tao comum no sociedade do século XXI. Para 

que este problema seja selecionado, é necessário a implementação de políticas de inclusão 

social e o profissionalismo da informação como agente disseminador. 

Recordar que referimos neste estudo que a ignorância é a falta de conhecimento, 

diferentemente de estupidez que é a falta de inteligência. Vivemos na chamada sociedade da 
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informação ou sociedade de conhecimento, que está directamente relacionada a todas essas 

mudanças. O conhecimento tornou-se factor primordial para tirar as pessoas da pobreza e 

levar ao desenvolvimento mais justa e igualitária.  

O acesso aos diversos suportes informacionais proporciona uma forma diversificada de 

disseminação de informações, permitindo assim que cada um produza o conhecimento 

necessário para a construção da cidadania. Diante de todos os desafios impostos pela 

sociedade Moderna, que exige cada vez mais pessoas qualificadas, com um bom domínio de 

tecnologias e com um nível de conhecimento mais elevado, as obrigam também ao 

desenvolvimento de novos perfis e posturas profissionais, aliadas as diversas habilidades e 

estilos de gestão.  

3.2 Factor da doença  

Quando uma comunidade tem uma taxa elevada de doença, o absentismo é elevado, a 

produtividade é baixa e menos riqueza é criada. Para além da miséria, desconforto e morte 

que resulta da doença, ela é também um factor importante para da pobreza numa comunidade. 

Estar bem, não só ajuda os indivíduos que estão saudáveis, mas também contribui para a 

erradicação da pobreza na comunidade. 

Aqui, tal como noutras ocasiões, a prevenção é melhor que a cura. É um dos princípios 

básicos do cuidado de saúde primário. A economia fica muito mais saudável se a população 

estiver sempre saudável, muito do que se as pessoas ficassem doente e devem ser tratadas. A 

saúde contribui para a erradicação da pobreza mais em termos de acesso à água potável que 

seja segura e limpa, separação do saneamento da fonte da água, conhecimento de higiene e 

prevenção de doença, muito mais do que clinicas, médicos e medicamentos, que são soluções 

de curas caras muito mais que a prevenção contra a doença.  

Recordar que neste ponto, estamos preocupados com os factores que perpetuam a pobreza e 

não com as causas. Para Mweze (2022), não importa se a doença chamada ébola foi 

introduzida por estrangeiros que vieram comercializar ou foram os macacos. Não importa se 

a covid-19 foi uma conspiração da CIA para desenvolver armas biológicas, ou se veio dos 

morcegos. Essas são causas possíveis. Conhecer as causas não irá remover a doença. 

Conhecer os factores pode levar a melhorar higiene e comportamento de prevenção, e levar à 

erradicação.  
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A maioria das pessoas vê o acesso a cuidados de saúde como uma questão de direitos 

humanos, como a redução do sofrimento e miséria e qualidade de vida das pessoas. Estas são 

todas razoes validas para contribuir para uma comunidade saudável. O que se argumenta 

aqui, mais do que essas razoes, é que uma população saudável contribui para a erradicação da 

pobreza, e também se argumenta que a pobreza não só se mede pelos altos níveis de 

morbidez e mortalidade, e também que a doença contribui para outras formas e aspectos da 

pobreza. 

3.3 Factor da dependência 

A dependência resulta de estar sempre no lado receptor da caridade. No curto prazo, tal como 

após um desastre, essa caridade pode ser essencial para sobrevivência. No longo prazo, essa 

caridade pode contribuir para a possível desgraça do receptor, e certamente para a pobreza. O 

termo dependência começou a ser utilizado em todas as suas diferentes formas após o fim da 

Primeira Guerra mundial. Com a traumática experiencia da guerra, vivenciada sobretudo na 

Europa, tornou-se claro que um país poderia dominar o outro controlando seu fornecimento 

de alimentos submetendo-o até num estado de pobreza alimentar (Carvalho, 2012). 

A alimentação seria assim, uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma potência 

em um país que não tivesse a capacidade de produzir por conta própria e suficientemente seus 

próprios alimentos. Portanto, esta questão adquira um significado de segurança nacional para 

cada país, apontando para a necessidade de formação de estoques estratégicos de alimentos e 

fortalecendo a ideia de que a soberania de um país dependia de sua capacidade de auto 

suprimento de alimentos.  

Partindo do pressuposto que a questão alimentar está estreitamente ligada à capacidade de 

produção, o drama é que as atitudes mal direcionadas contribuem para a pobreza numa 

comunidade. A dependência é uma atitude, uma crença que alguém é tão pobre, vive numa 

condição de pobreza, tão desesperado, que não se pode ajudar a si próprio, que um grupo não 

se consegue ajudar a si próprio, e que deve depender da assistência que vem do estrangeiro.  

A atitude, e crença partilhada são o principal factor autoexplicativo para perpetuação da 

condição de dependência de um individuo ou grupo em relação a ajuda exterior. A ajuda seja 

ela, alimentar ou outro tipo de ajuda exterior, não pode ser encorajada na comunidade; esta 

última deve ser empoderada no sentido de educá-la de modo a participar no desenho do seu 

próprio destino. 
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A estratégia de empoderamento no sentido de formar e educar a comunidade é uma 

alternativa que consiste a dar mais assistência capital e formação destinadas à comunidade 

com baixo rendimento e que vive na margem da prosperidade económica. Entre os factores 

da pobreza enunciados neste estudo, a síndrome da dependência deve ser uma das principais 

preocupações dos mobilizadores da comunidade (Carvalho, 2012). 

Conforme já mencionamos neste estudo, a dependência é estar no lado da caridade; ajudar os 

pobres na comunidade, pode-se considerar como um valor humano universal. A caridade ou 

realização de oferendas estão incluídas no conjunto de valores professados pelas maiores 

religiões mundiais. A assistência dos governos às áreas do país em situação económica 

desfavorável, a ajuda internacional feito pelos países ricos, e os subsídios e apoios 

governamentais aos desfavorecidos, são manifestações deste valor universal.  

Ajudar os pobres ou as comunidades desfavorecidas, no entanto, não equivale a terminar com 

a pobreza, É este o paradoxo. Fornecer assistência a indivíduos necessitados pode inclusive 

contribuir para o problema social de pobreza em vez da sua erradicação, porque dar uma 

esmola a um pedinte é um incentivo para continuar a pedir e reforçar a sua convicção de que 

pedir esmola é a solução do problema. Ao fornecer ajuda a países de baixo rendimento 

reforça a sua noção de que a ajuda é um direito seu, e como tal, pode ser usada para financiar 

os seus planos fiscais.  

Olhando também com atenção às motivações para dar esmolas, e como é que o doador 

beneficia, e como tal, tem um interesse na sobrevivência deste hábito! Em muitas sociedades, 

as pessoas ricas dão esmolas aos pobres para apaziguar o seu sentimento de culpabilidade 

dado que sabem que a sua riqueza foi obtida à custa dos pobres. Dar esmola reforça a 

mendigagem, e como tal, reforça a estrutura de desigualdade que mantem ricas as classes de 

elites, e sustenta a pobreza (Bartle, 2011). 

 Salientar que este estudo não tem como objectivo abolir a ajuda e assistência externas, nem 

defende uma revolução violenta, mas sim, defende apenas a importância do modo como a 

ajuda é fornecida, e que esse modo precisa de ser compreendido, e deve causar benefícios 

para a comunidade em vez de estragos. Avaliar a pobreza e os pobres não é o objectivo; o 

objectivo é a luta contra a pobreza e a sua erradicação.  
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Assim sendo, o mobilizador como um estratega e na sua tarefa de encorajar e ajudar a 

comunidade a identificar e usar os seus recursos locais, precisa de informar acerca dos 

perigos da caridade. Ajuda a direcionar os membros da comunidade para que identifiquem os 

seus recursos internos; o que pode ser uma tarefa muito interessante e divertida. Um bom 

mobilizador estratega dirá: “conheça o inimigo”. O inimigo aqui referido é a pobreza! 

3.4 Factor de apatia 

Apatia é quando as pessoas não se interessam, ou quando se sentem tão incapazes que não 

tentam modificar as coisas, corrigir um mal, emendar um erro, ou melhorar as condições. Por 

vezes, algumas pessoas sentem-se tao incapazes de alcançar alguma coisa, sentem tanta 

inveja dos seus parentes ou membros da sua comunidade que o tentam. Então, tentam deitar 

abaixo quem tenta levá-lo ao seu próprio nível de riqueza. Apatia gera apatia.  

Por vezes a apatia é justificada por preceitos religiosos: “aceita o que existe porque Deus 

decidiu o teu destino”. Este fatalismo pode ser usado como uma desculpa. Não há qualquer 

problema em acreditar que Deus decide o nosso destino, se aceitamos que Deus pode decidir 

que nós devemos estar motivados para nos melhorar a nós próprios. “Reza a Deus, mas rema 

também para a margem”, é um proverbio russo, que demostra que estamos nas mãos de Deus, 

mas também temos uma responsabilidade para connosco mesmos (Bartle, 2011).  

Fomos criados com muitas capacidades: de escolher, de cooperar, de organizar a melhoria da 

qualidade das nossas vidas; não devemos deixar que Deus ou Alá sejam usados como 

desculpa para fazer nada. Isso é tao mau como uma maldição sobre Deus. Devemos honrar 

Deus e usar os nossos talentos dados por Deus, a saber que Deus concedeu talentos diferentes 

a toda a humanidade. Na luta contra a pobreza, o mobilizador deve encorajar e elogiar para 

que as pessoas queiram e aprendam a tomar o controlo sobre as suas vidas. 

O mobilizador deve motivar as pessoas apáticas com informações boas, pois a informação 

sempre constituiu um elemento essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, é um 

meio pelo qual se adquire conhecimentos para a construção e transformação de uma 

consciência crítica a respeito dos problemas e das necessidades que muitas pessoas enfrentam 

no dia-a-dia, em todo o mundo.  
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Considerações finais  

Este estudo baseou-se no empoderamento como estratégia de luta contra a pobreza na 

comunidade. O estudo enfatizou o empoderamento como estratégia olhando para os quatro 

grandes factores identificados e que perpetuam a pobreza na comunidade nomeadamente: 

ignorância, doença, dependência e apatia. Estes, por seu turno, contribuem para outros 

factores secundários tais como: desonestidade, má liderança, insuficiência de capacidade, 

insuficiência de capital, fraco acesso aos mercados entre outros. 

Tendo em conta que esses quatro grandes factores da pobreza identificados neste estudo não 

são independentes uns dos outros, isto é, a doença não contribui somente para a apatia mas 

também para a ignorância e ignorância para a dependência, o mobilizador como estratega, é 

chamado a desempenhar a sua tarefa de encorajar e ajudar a comunidade a identificar e usar 

os seus recursos locais, informando acerca dos perigos de estar sempre ao lado receptor da 

caridade, descobrindo o único inimigo que é a pobreza. 

Nenhuma comunidade é totalmente e absolutamente pobre enquanto houver seres humanos 

numa comunidade. Ela possui recursos suficientes para permitir a sobrevivência aos seus 

membros. Se uma comunidade é apenas um campo arqueológico, sem seres vivos, então já 

não se considera com sendo uma comunidade. Pode-se dizer, mas a comunidade não tem 

nada, nem água potável, a nutrição é pobre, a mortalidade infantil é elevada, prevalece o 

analfabetismo, doença, apatia, dependência, não existem infrastruturas. Ela precisa de ajuda 

sim, mas devemos ser cuidadosos na natureza de ajuda a fornecer. A remoção dos factores 

através do empoderamento, pode ser uma das soluções de luta contra a pobreza. 

 Olhando para esses factores que contribuem para a pobreza, notou-se que a ignorância sendo 

a falta de informação e de conhecimento, tira o homem de seu poder e coloca-o numa posição 

de incapacidade. A doença sendo um conjunto de sinais e sintomas específicos que afectam 

um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde, provocando dores, padecimento, leva ao 

elevado índice de absentismo tendo como consequências a baixa produtividade.  

Existem várias doenças e algumas delas são declaradas epidémicas, endémicas até 

pandémicas que, afectando a comunidade podendo provocar a baixa produtividade. A 

dependência sendo o resultado de estar no lado receptor da caridade, leva a um pensamento 

de pobreza e de desespero na concepção de que não se consegue ajudar a si próprio. Esses 
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todos factores devem ser removidos de modo a garantir a produção de riqueza na comunidade 

e na sociedade em geral. 

Contudo, espera-se que este estudo possa contribuir para o reconhecimento de “porquê dar 

poder as comunidades”, sabendo que a pobreza é um problema porque existem desigualdades 

na riqueza, isto é, alguns possuem mais que outros. Se a igualdade fosse possível, então a 

pobreza não seria um problema. O poder e a capacidade estão estreitamente ligados à riqueza. 

A comunidade que possui um destes em abundância, em geral possui todos os três, e vice-

versa. O empoderamento da comunidade ajuda na capacidade de produção de riqueza para 

melhorar as condições de vida na comunidade. 
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