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PROBLEMA CIENTÍFICO

Qual é o Problema de 
Lideranças Africanas ? 



OBJECTIVO GERAL

Para fazer face ao problema levantado, traçou-se como
objectivo geral o seguinte:

Descrever o problema de Lideranças Africanas



PERGUNTAS CIENTÍFICAS

• Quais são os referentes teóricos e metodológicos que
sustentam o Problema de Lideranças Africanas?

• Qual é o estado actual do Problema de Lideranças
Africanas?

• De que maneira as Lideranças Africanas podem
contribuir para aperfeiçoar a compreensão dos
Problemas em África?

• Quais são os resultados que se obterão no estudo com
os estudantes do 4ºAno Regular e Pós-Laboral do curso
de Filosofia do ISCED- Huíla sobre o Problema de
Lideranças Africanas?



➢Determinação dos referentes teóricos e
metodológicos que sustentam o Problema de
Lideranças Africanas.

➢Diagnóstico sobre o estado actual do Problema de
Lideranças Africanas.

➢Descrição do Problema de Lideranças Africanas.

➢Valoração dos resultados que se obterão do estudo
com os estudantes do 4º Ano regular e Pós- Laboral
do curso de Filosofia ISCED-Huíla sobre o Problema
de Lideranças Africanas.



MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

❖ De nível empírico: Questionário;

❖ De nível teórico: Histórico – Lógico, Analítico -
sintético, Analise Bibliográfica;

❖ De nível estatístico: Estatística descritiva, Survey e o
Inquérito.



POPULAÇÃO E AMOSTRA 

População
57 estudantes do 4º Ano do curso de Filosofia do ISCED – Huíla, Regular e
Pós – Laboral.

Amostra
50 estudantes, sendo 33 do Período Regular e 17 do Pós – Laboral.



Tendo em conta o tema do trabalho “ O Problema de
Lideranças Africanas”:

Criou-se um questionário composto de três perguntas,
sendo A, B e C em que cada uma comportou duas,
Cinco e duas sub - perguntas respectivamente A1 e A2;
B1, B2, B3, B4 e B5; C1 e C2 derivadas do quadro
teórico e das três categorias principais: Científica,
educativa e social.

ESTRUTURA DO QUADRO DE REFERÊNCIA DOS 
SUJEITOS INQUERIDOS



Para a Valoração dos resultados que se obteve do estudo
junto dos estudantes do 4º Ano do Curso de Filosofia do

ISCED-Huíla sobre O Problema de Lideranças Africanas,

aplicou-se um inquérito a 50 indivíduos, sendo, 39 do
sexo masculino e 11 do sexo feminino, cujos resultados
a seguir se descrevem:

Pergunta A – O Problema de Lideranças Africanas consiste
na fundamentação dos referentes Teóricos e Metodológicos

que o sustentam, tendo em conta que:

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DOS SUJEITOS 
INQUIRIDOS



A/1- De facto, um dos grandes obstáculos da União entre
os Líderes Africanos, estão associados a factores Políticos,
Sociais, Económicos e Culturais, (conflitos étnicos e
religiosos).
Dos 50 inquiridos, 2 responderam (DN) definitivamente
não, correspondendo a 4%; 3 responderam (AN) acho
que não, correspondendo a 6%; 1 respondeu (NC) não
tenho a certeza, correspondendo a 2%; 2 responderam
(PS) provavelmente sim, correspondendo a 4%; e 42
responderam (DS) definitivamente sim, correspondendo
a 84%.



A/2- Defendem que os actuais Problemas do
continente, decorrem em grande parte, dos traumas a
que os Europeus sujeitaram a África, à escravatura
acima de todas.
Dos 50 inquiridos, 2 responderam (DN)
definitivamente não, correspondendo a 4%; 3
responderam (AN) acho que não, correspondendo a
6%; 3 responderam (NC) não tenho a certeza,
correspondendo a 6%; 4 responderam (PS)
provavelmente sim, correspondendo a 8%; e 38
responderam (DS) definitivamente sim,
correspondendo a 76%.



Pergunta B - O Diagnóstico do estado actual do
Problema de Lideranças Africanas consiste em que:
B/1 – As lideranças Africanas de momento são
obcecadas pelo poder e para tal, todos os meios são
válidos para contrariar as aspirações da maioria,
usando violência que muitas vezes culmina em guerras
civis e empobrecimento das populações.
Dos 50 inquiridos, 2 responderam (DN) definitivamente
não, correspondendo a 4%; 1 respondeu (AN) acho que
não, correspondendo a 2%; 3 responderam (NC) não
tenho a certeza, correspondendo a 6%; 5 responderam
(PS) provavelmente sim, correspondendo a 10%; e 39
responderam (DS) definitivamente sim,
correspondendo a 78%.



B/2 – As instituições em África são muito voláteis, que têm
causado Problemas nos Líderes Africanos uma vez que os
Tribunais não gozam de independência, sofrendo
constantemente influência do poder Executivo; o processo
eleitoral (com excepção alguns países) não é transparente,
golpes de Estado consecutivos, as oportunidades de negócios
são oferecidas a um grupo específico de pessoas que mantêm
laços de afinidades políticas, étnicas e familiares com o chefe
de Estado.
Dos 50 inquiridos, 1 respondeu (DN) definitivamente não,
correspondendo a 2%; 2 responderam (AN) acho que não,
correspondendo a 4%; 3 responderam (NC) não tenho a
certeza, correspondendo a 6%; 4 responderam (PS)
provavelmente sim, correspondendo a 8%; e 40 responderam
(DS) definitivamente sim, correspondendo a 80%.



B/3 - A Problemática de liderança é um fenómeno
social que ocorre exclusivamente em grupos sociais.
Ela é tida como uma influência interpessoal exercida
numa dada situação e dirigida pelo processo de
comunicação humana para a consecução de um ou
mais objectivos específicos.
Dos 50 inquiridos, 1 respondeu (DN) definitivamente
não, correspondendo a 2%; 2 responderam (AN)
acho que não, correspondendo a 4%; ninguém
respondeu (NC) não tenho a certeza,
correspondendo a 0%; 4 responderam (PS)
provavelmente sim, correspondendo a 8%; e 43
responderam (DS) definitivamente sim,
correspondendo a 86%.



B/4 - As lideranças africanas apesar de todas as suas
fraquezas têm de ser num contexto de alguma
estabilidade, o principal garante da segurança dos
seus cidadãos.
Dos 50 inquiridos, 1 respondeu (DN) definitivamente
não, correspondendo a 2%; 2 responderam (AN)
acho que não, correspondendo a 4%; 3 responderam
(NC) não tenho a certeza, correspondendo a 6%; 6
responderam (PS) provavelmente sim,
correspondendo a 12%; e 38 responderam (DS)
definitivamente sim, correspondendo a 76%.



B/5 - A distribuição desigual da riqueza tem sido o
epicentro da instabilidade social em África. Como
desafio impõem-se aos Líderes Africanos, uma
distribuição mais justa de benefício dos rendimentos
e das riquezas, para que haja mudança de atitude e
comportamento dos cidadãos e das elites políticas.
Dos 50 inquiridos, ninguém respondeu (DN)
definitivamente não, correspondendo a 0%; ninguém
respondeu (AN) acho que não, correspondendo a 0%;
1 respondeu (NC) não tenho a certeza,
correspondendo a 2%; 4 responderam (PS)
provavelmente sim, correspondendo a 8%; e 45
responderam (DS) definitivamente sim,
correspondendo a 90%.



Pergunta C – O Problema de Lideranças Africanas consiste na
descrição do mesmo, tendo em conta que:
C/1 - As Lideranças Africanas devem perceber que só se
pode falar de uma transição democrática completa quando
se observa um acordo sobre as regras para eleição de um
novo governo, como resultado de eleições livres e justas,
onde o Governo de facto tem o Poder de gerar novas
Políticas sem intervir no Poder Judicial, Legislativo, cabendo
apenas ao Governo do dia o Poder Executivo.
Dos 50 inquiridos, ninguém respondeu (DN) definitivamente
não, correspondendo a 0%; 2 responderam (AN) acho que
não, correspondendo a 4%; ninguém respondeu (NC) não
tenho a certeza, correspondendo a 0%; 4 responderam (PS)
provavelmente sim, correspondendo a 8%; e 44
responderam (DS) definitivamente sim, correspondendo a
88%.



C/2 – A África e seus líderes precisam de empreender
reformas ou mudanças radicais nas suas Políticas de
Governação, na implementação de programas de
desenvolvimento Económico-social, partindo dos Micro-
projectos até aos Macro-Projetos promovendo assim
abertura ao mercado internacional, combater a Corrupção,
para que se promova o desenvolvimento humano e
satisfação das necessidades básicas das Populações.
Dos 50 inquiridos, ninguém respondeu (DN)
definitivamente não, correspondendo a 0%; ninguém
respondeu (AN) acho que não, correspondendo a 0%;
ninguém respondeu (NC) não tenho a certeza,
correspondendo a 0%; 4 responderam (PS) provavelmente
sim, correspondendo a 8%; e 46 responderam (DS)
definitivamente sim, correspondendo a 92%.



Dos 50 sujeitos inquiridos, 83,33% afirma
que o problema de Lideranças Africanas
está associado a factores Políticos,
Sociais, Económicos e Culturais,
(conflitos étnicos e religiosos); bem
como a distribuição equitativa e justa das
riquezas que só será possível com a
despartidarização das Instituições
Públicas.



RELEVÂNCIA DA PESQUISA
➢ Do ponto de vista social; a presente pesquisa é importante visto que poderá ajudar a

regular a conduta de um líder perante os liderados e a sociedade, visto que nos tempos
modernos é imprescindível que o discurso político e social actual actuem no sentido de
reconhecer a importância do papel dos líderes na construção de uma sociedade mais
justa e mais solidária, reconhecendo – lhes, assim, um estatuto profissional mais
privilegiado.

➢ Do ponto de vista científico; Nunca ter sido feita, no ISCED – Huíla, uma pesquisa sobre
a tematioca em causa e várias quetões têm sido levantadas sobre o tema em questão,
bem como pensamos nós, que será mais um subisídio para descrever as acções de
vários líderes, nos mais variados sectores em que intervêm. Dessa forma, a ligação
entre as ciências tem como propósito fornecer respostas ao homem para o sentido da
vida; suas acções cognitivas, discorrendo sobre a interdisciplinaridade no processo de
formação de líderes.

➢ Do ponto de vista pedagógico; É necessário que, os, Gestores, directores, nas Famílias e
nos locais onde intervêm directa ou indirectamente, o líder poderá servir de um
instrumento regulador na conduta dos diferentes intervenientes do processo. Por outra,
vai estabelecer um conjunto de normas e conselho aos educadores, para uma boa
camaradagem, que se reflícta nas figuras familiares, na interiorização ou assimilação
dos conhecimentos científicos dos valores culturais, adiquirindo assim atitudes
possitivas de um estilo de vida que possa influenciar o comportamento dos indivíduos
na sociedade .



ESTRUTURA DO TRABALHO

CAPÍTULO  I 

Fundamentos 

Teóricos e 

Metodológicos 

do Problema de 

Lideranças 

Africanas .

CAPÍTULO   II
Diagnostico do estado 
actual do Problema de 
Lideranças Africanas. 

CAPÍTULO  III
Análise e interpretação dos 

resultados; Conclusões e 
Recomendações.

INTRODUÇÃO



➢ É possível criar-se uma cultura nas lideranças africanas que permita
«sujeitar» os detentores de cargos públicos e políticos à crítica e à
censura, sempre que estes excedam os seus direitos e não cumpram com
a transparência e eficácia às obrigações inerentes aos lugares para os
quais são nomeados ou eleitos;

➢ Basta existir para se ter problema, que os líderes Africanos prepararem
plenamente os seus cidadãos a viverem uma vida individual e colectiva na
sociedade e serem educados no espírito dos ideais de paz, liberdade,
dignidade, igualdade, tolerância, justiça, fraternidade, solidariedade e
democracia como garante da defesa e respeito pelos direitos
fundamentais rumo à construção de nações democráticas e sem os
perigos da corrupção.

CONCLUSÃO



➢ As lideranças africanas devem perceber que só se pode falar de uma

transição democrática completa quando se observa um acordo sobre as
regras para a eleição de um novo governo como resultado de eleições
livres e justas, onde o governo tem o poder de gerar novas políticas sem
intervir no poder judicial, legislativo, cabendo apenas ao governo do dia o
poder executivo. Tudo isto só será atingido se de facto a consciência dos
líderes africanos estiverem voltadas a nação que se quer, e que um dia
assumiram a liderar.

➢ A África e seus líderes precisam de empreender reformas nas suas
políticas de governação, na implementação de programas de
desenvolvimento económico, social, partindo dos micro projectos até aos
macro – projectos, promovendo assim abertura ao mercado internacional,
combate à corrupção, para que se promova o desenvolvimento humano e
satisfação das necessidades básicas das populações

➢ Finalmente, Dos 50 sujeitos inquiridos, 83,33% afirma que o problema de
Lideranças Africanas está associado a factores Políticos, Sociais,
Económicos e Culturais, (conflitos étnicos e religiosos); bem como a
distribuição equitativa e justa das riquezas que só será possível com a
despartidarização das Instituições Públicas.



➢ Que o tema seja abordado nas instituições sociais e na sociedade em
geral.

➢ Que nos ventos da inevitável globalização se evidenciem esforços para a
realização de políticas que garantam um progresso uniforme de todos os
países africanos sem desrespeito dos mais nobres interesses de cada
nação.

➢ Que o povo africano, unido no mesmo sonho de ver uma África livre da
pobreza e corrupção procure erradicar o grande egoísmo da maioria dos
parlamentares, magistrados e até religiosos a gritarem em fóruns
impróprios a favor dos seus interesses pessoais em prejuízo dos interesses
públicos a que um dia juraram proteger e prosseguir.

➢ É momento de olharmos para o continente doutra forma, assumirmos,
cada um independentemente da função que ostenta na sua região, da sua
proveniência étnica, do local de nascimento, da religião que professa, da
organização política que milita, a responsabilidade de comprometer-se
seriamente com o futuro do continente.

RECOMENDAÇOES




