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O líder e os liderados Nampula conta com dois centros 
móveis de formação 

Pouco mais de 300 mu-
lheres trabalhadoras de 
sexo, das 2.872  sub-
metidas aos exames de 

HIV/SIDA em Nampula, nos 
últimos Oito meses do ano em 
curso, acusaram positivamente, 
segundo dados da Direcção Pro-
vincial de Saúde (DPS).
Falando aos jornalistas, o res-

ponsável da população – chave 
na DPS, Tobias Sozinho, expli-
cou que os dados resultam de 
um balanço da implementação 
do programa da prevenção e 
combate ao HIV/SIDA, na com-
ponente população – chave, fei-
to por aquela instituição. 
“Estes números remetem-nos 
a necessidade de sermos mais 

agressivos na divulgação das 
nossas mensagens de prevenção, 
particularmente na disponibili-
zação dos pacotes, sobre a neces-
sidade da prática do sexo seguro 
no seio das mulheres prostitu-
tas”- disse. 
Nos últimos tempos em quase 
todas as esquinas, bares, disco-
tecas, esplanadas e barracas es-

palhadas um pouco por toda a 
urbe, viraram locais de “venda” 
de sexo.
A miséria, o desemprego e a 
necessidade de ganhar dinheiro 
de forma fácil para sobreviver, 
constituem principais factores 
para a aderência da prostituição 
na urbe, muitas vezes por crian-
ças.

TRABALHADORAS DE SEXO CONTRAEM HIV/SIDA 
Em Nampula



PRM APELA CALMA AOS CIDADÃOS 

A Polícia da Repú-
blica de Moçam-
bique (PRM) em 

Nampula apela para que, em 
caso de inconformismo e ne-
cessidade de reclamação aos 
resultados de apuramento 
provincial dos resultados das 
eleições de 15 de Outubro, 
as pessoas devem recorrer 
pacificamente às instituições 
competentes, por formas a 
evitar situações de pertur-
bação da ordem e segurança 
públicas.

Falando em conferência 
de imprensa, o Porta-voz do 
Comando Provincial da PRM 
em Nampula, Zacarias Na-
cute, explicou que a polícia 
continua em prontidão para 
garantir que todo o processo 
de publicação dos resultados 
decorra sem nenhum sobres-
salto.

 “Pedimos para que as pes-
soas continuem a se compor-
tar com civismo para evitar 
que haja necessidade de in-

tervenção da polícia”- apelou 
Nacute. 

Falando no habitual brie-
fing semanal, para análise 
das actividades operativas de-
senvolvidas pela corporação, 

durante a semana passada, 
Nacute deu a conhecer que ao 
longo do período em análise, 
foram interpelados 31 cida-
dãos, por diversas razões.

No que tange aos acidentes 

de viação, consta que 8 pes-
soas perderam a vida e outras 
9 contraíram ferimentos gra-
ves e ligeiros, na sequência de 
dois sinistros.

Divulgação dos resultados eleitorais
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[Elementos de Autocrítica]

Por Major Manuel Bernardo Gondola

O LÍDER E OS LIDERADOS

O conceito tem vá-
rias [acepções] 
como exemplo de 

uma moderna formulação do 
conceito tradicional, dada por 
R.M. Mac Iver e C.H. Page 
19[37], que a consideram “a 
capacidade de persuadir ou 
dirigir os homens, resultado de 
qualidades pessoais, indepen-
dentemente da função exerci-
da”. Nesta acepção, a lideran-
ça é identificada e reduzida à 
esfera de poder resultante das 
atitudes do líder, como tal. 

O conceito de liderança 
permanece, assim, totalmen-
te [preso] à ideia de uma 
biologia específica do líder: 
encontramos, aqui, o último 
[resíduo] de uma concepção 
de líder visto como «herói» 
carismático, concepção esta 
que já entrou em crise do 
ponto de vista da práxis polí-
tica, após as [revoluções de-
mocráticas] dos séculos XIX 
e XX e do ponto de vista da 
elaboração teórica após o de-
senvolvimento das ciências 
sociais que ocorreu nas últi-
mas décadas.

Do mesmo modo, o con-
ceito de Liderança, normal-
mente, tem, hoje, uma acep-
ção bastante diferente da 
que teve tradicionalmente 
na [história do pensamen-
to], desde Platão. Platão, na 
República configura um mo-
delo de líder preparado pelo 
seu papel de «guardião do 
Estado», além de sê-lo tam-
bém por “alguma disposição 
natural” e, principalmente, 
pela [educação]. Aristóteles, 
que na Política desvia o en-
foque principalmente para as 
qualidades naturais “desde o 
nascimento, uns são fadados 

a obedecer, outros a mandar”, 
E Michels, que na Sociologia 
do Partido Político 19[11] 
elabora uma grande lista de 
“qualidades pessoais pelas 
quais uns conseguem frear as 
massas, qualidades que devem 
ser consideradas como atribu-
tos específicos dos líderes” ca-
pacidade [oratória] conside-
rada como o “fundamento da 
liderança” no período inicial 
do movimento operário for-
ça de vontade, superiorida-
de no saber, [profundidade] 
nas convicções, segurança 
ideológica, autoconfiança, 
capacidade de concentração, 
em casos específicos também 
bondade de alma e desinte-
resse, na medida em que estas 
qualidades e eu me apoio em 
E. Michel lembrem às massas 
a figura de Jesus Cristo e des-
pertem nelas sentimentos re-
ligiosos que não estavam apa-
gados mas apenas abafados. 
Incluiria nesta relação, que, 
em última análise, tem unica-
mente o valor de exemplifica-
ção, o nome de Maquiavel. No 
Príncipe, Maquiavel propõe 
um conceito de [virtude] po-
lítica tão flexível que pode ser 
lido, na linguagem da ciência 
moderna, como apenas uma 
variável do contexto em que 
se realize o papel de líder. É 
justamente, este, o enfoque 
que mais se adapta à análise 
da [personalidade] de quem 
exerce Liderança. 

Pesquisas desenvolvi-
das neste assunto garantem 
a validade do enfoque. As 
pesquisas, quando não se li-
mitam a fornecer resultados 
excessivamente genéricos, 
evidenciam tantos conjuntos 
de [atributos] pessoais da Li-

derança quantos são os tipos 
dos grupos objecto de estudo 
[bem como suas diferentes si-
tuações]. 

Na sua simplicidade, vale 
o ensinamento que, ainda em 
19[48], R. M. Stogdill tirava 
de uma resenha de estudos 
acerca dos factores pessoais 
de Liderança: uma vez que Li-
derança é “uma relação exis-
tente entre pessoas inseridas 
em determinadas situações 
sociais (...), as pessoas que são 
líderes numa situação podem 
não o ser, necessariamente, 
em situações diferentes”. Com 
efeito, os [atributos] de perso-
nalidade e habilidade do líder 
bem como suas motivações se 

[encaixam] no contexto de re-
cursos que, numa situação es-
pecífica, entram em jogo para 
a conquista e a manutenção 
da Liderança: estes recursos 
podem ser muito diferentes, 
tanto quanto diferentes po-
dem ser as causas que levam 
ao estabelecimento de uma 
relação de influência.

Não se quer negar eviden-
temente e eu me apoio mais 
uma vez em Stogdill, que a 
personalidade do líder seja 
um factor de importância re-
levante;

Continua na página 4

             Terça-feira Wamphula Fax

3

OPINIÃO



NAMPULA CONTA COM DOIS CENTROS MÓVEIS

Nampula já conta 
com dois centros 
móveis de forma-

ção técnico-profissional, ini-
ciativa que está a contribuir 
para aquisição de habilidade, 
por parte dos jovens que vi-
vem em zonas recônditas, se-
gundo deu a conhecer o chefe 
do departamento de forma-
ção no instituto de Formação 
Profissional e Estudos  La-
borais  Alberto Cássimo em 
Nampula, Henriqueta Nhan-
gumbe. 

Segundo Nhangumbe, as 
unidades móveis tem minis-
trado cursos de hoteleira e 

Formação técnico-profissional

turismo, electricidade instala-
dora e serralharia civil, tendo 
os jovens como grupo alvo.

 Umas das vantagens das 
unidades, que surgiram em 
substituição dos centros físi-
cos de formação profissional, 
constituem oportunidade 
para os jovens sem a capaci-
dade económica ou financeira 
para se deslocarem à cidade 
de Nampula, Nacala e vila 
sede distrital de Malema, para 
frequentarem cursos profis-
sionalizantes. 

Entretanto, alguns jovens 
beneficiários dos cursos de 
formação profissional, através 

das unidades móveis, do dis-
trito de Lalaua, dizem estar 
satisfeitos por a sua zona ter 
sido contemplada com uma 
plataforma móvel munida de 
equipamento para o treina-
mento de candidatos a em-
prego e auto emprego na área 
de hotelaria e turismo. 

Tal plataforma foi lançada 
neste ano, pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que 
apelou aos jovens daquele 
distrito a capitalizarem a ini-
ciativa que visa essencialmen-
te combater o desemprego no 
país. 

O IFPLAC tem vindo a 

promover cursos, em diver-
sas especialidades, através de 
parcerias com os governos 
locais, bem como com outros 
actores do mercado laboral 
especializados na matéria, 
como tem sido no âmbito dos 
projectos financiados pelos 
fundos descentralizados e ou-
tras iniciativas do sector pri-
vado, incluindo com recurso 
àquelas unidades. 

Segundo aquela responsá-
vel, até ao fim do presente ano 
aquele  Instituto prevê formar 
mais 3500 profissionais em 
diversas áreas.
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Tampouco pode ser igno-
rado que a [figura] do líder 
tenha suas conotações espe-
cíficas em relação à [figura] 
de seus liderados. Dizendo 
em outras palavras, que os 
aspectos pessoais da Lideran-
ça não podem ser objecto de 
generalizações, sem ultrapas-
sar o limite da banalidade, 
a não ser no quadro de uma 
tipologia bem precisa [que, 
até agora, não está à nossa 
disposição]. No máximo po-
demos concordar com H. D. 
Lasswell e A. Kaplan 19[50], 
quando escrevem que o “tra-
ço característico do tipo polí-
tico de personalidade comum 
a todos os líderes é a procura 
extremada de valores de defe-
rência, principalmente do po-
der e do respeito, e, em medida 
bem menor, da rectidão e da 
afeição”. Sem dúvida, “o líder, 
como tipo de personalidade, é 
eminentemente um político: 
sua conduta é determinada 
por considerações relacionadas 
com a aquisição e a fruição de 
valores de deferência”. Por ou-
tro lado, a [personalidade] do 
líder não pode ser confundi-

da com sua imagem: quer no 
sentido de «auto-imagem» 
aquela que o líder tem de si 
próprio, ou que pelo menos 
acredita ter quer no sentido 
da imagem que os liderados 
constroem para si com rela-
ção a seu líder. Por exemplo, 
a «grandeza» acaba se reve-
lando muito mais como um 
[atributo] da imagem do que 
da pessoa a que se atribui esta 
é uma observação que eu me 
apoio em W. Lange no seu 
estudo sobre «Problema do 
Génio» retomada em segui-
da por Wright Mills e Gerth. 
De qualquer forma, é sempre 
necessário distinguir entre a 
imagem do papel e a imagem 
de seu titular.

Com relação aos liderados, 
provavelmente e eu me apoio 
em C. A. Gibb 19[68]  “o que 
de mais importante se tem a 
dizer acerca do conceito de 
liderados é que eles também 
desempenham papéis acti-
vos”. A tipologia proposta e 
eu me apoio em M. Conway 
[1915] fundamenta-se na re-
lação entre líder e liderados 
mais exactamente no papel 
que o líder assume com rela-
ção a seus liderados e apre-

senta três diferentes tipos de 
Liderança:

a)Os líderes que arras-
tam multidões, “capazes de 
conceber uma grande ideia, 
de juntar uma multidão sufi-
cientemente grande para con-
cretizá-la e de pressionar a 
multidão para que, de facto, a 
concretize”.

b) Os líderes que inter-
pretam as multidões, hábeis 
principalmente “em tornar 
claros e explícitos os sentimen-
tos e os pensamentos que se en-
contram na multidão de forma 
obscura e confusa.”

c) Os líderes que represen-
tam as multidões limitam-se 
a “exprimir apenas a opinião 
da multidão, já conhecida e 
definida”.

Por sua vez, porém par-
tindo de outro ponto de vista 
que se relaciona com os [mo-
tivos] que os fazem aderir a 
determinado líder, os lidera-
dos podem ser [divididos] em 
dois tipos:

 a) Os fiéis, que se envol-
vem por razões de carácter 
“moral”,

b) Os mercenários, que 
actuam por motivos de inte-
resse.

Chamo atenção esta dis-
tinção é desenvolvida por F. 
G. Bailey 19[69]. Porém, o 
mesmo faz questão de [res-
saltar] que a relação entre lí-
der e liderados permanece da 
mesma natureza em ambos os 
casos. Ou seja, um líder “pode 
influenciar ou dirigir as acções 
de seus liderados unicamente 
na medida em que distribui 
vantagens”: e é bom notar 
que as relações «morais» se 
configuram como vantagens 
tanto quanto outros tipos de 
relações. De fato, se os «mer-
cenários» exigem um [paga-
mento] directo, também os 
«fiéis» impõem obrigações a 
seu líder, pelo menos a obri-
gação de «servir a causa» e de 
agir conforme o modelo de 
seus ideais. 

E.., você vê, em um e ou-
tro caso, o que se concretiza 
é uma relação de transacção.  
Resumindo, no tema das [re-
lações] entre líder e liderados, 
o problema fundamental é 
o de saber «por que quem é 
guiado segue quem o guia»: 
porém, na sua colocação mais 
abrangente, este é o próprio 
problema do poder e de sua 
legitimação.
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