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1. Sobre os Conceitos de Cultura e de trabalho 
 

A cultura  é entendida como  um sistema de valores, 
atitudes, de padrões de conduta, usos, costumes, percepções, 
crenças e conhecimentos que fundamentam as práticas 
diárias na vivência comunitária que são transmitidos de 
geração em geração com um carácter evolutivo e dinâmico. 

 
O termo trabalho provem do latim “tripaliare” que 

significa torturar, ideia da qual se passou  para a de sofrer, 
esforçar-se, agir. 
 

O trabalho é entendido como um conjunto de actividades 
ou acções executadas para alcançar um determinado fim ou 
objectivo definido, pelo próprio executor ou por um entre que 
se situa acima do executor. 
 
2. Diferenças entre trabalho e emprego 

 
 O trabalho é antigo e tem a idade do homem, pois o 

trabalho emerge da necessidade que o homem teve de agir  
para se alimentar, para se proteger, para enfrentar as 
adversidades ambientais, para a sua sobre-vivência, enquanto 
que o emprego emerge da revolução industrial quando se 
estabelecem relações contratuais de prestações de serviço por 
parte de um empregado perante um empregador. 

 
Portanto o conceito de trabalho está ligado a actividade 

em si de realização de um serviço na forma de emprego ou 
auto emprego, enquanto que o emprego é  um conceito formal 
e jurídico que se refere a relação contratual laboral que 
pressupõe a prestação de determinados serviços ao 
empregador em troca de uma remuneração ao empregado. 
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3. Conceito de Cultura de Trabalho 
 

A cultura de trabalho está associada a atitude dos 
cidadãos face ao trabalho está associada aos valores de 
disciplina, empreendedorismo, organização, auto-estima, auto-
confiança, disciplina, motivação, pontualidade, 
responsabilidade, planificação, dedicação, integridade, 
dedicação, produtividade, prestação de contas, auto-
superação, entre outros valores. 
 

Se tomarmos cultura como o conjunto de normas de 
comportamento genericamente aceites por todos e que 
representa um conjunto de esforços para dar respostas aos 
desafios presentes tendo em conta experiências bem sucedidas 
do passado; e se tomarmos trabalho como sendo algo inerente 
ao próprio homem, razão da sua existência e dignidade 
então,a cultura de trabalho, envolvendo todos os elementos 
mencionados no parágrafo anterior, será a combinação destes 
dois institutos, sendo que será, um conjunto de valores e 
atitudes específicas inerentes ao próprio homem e dirigidos ao 
processo produtivo e de transformação da natureza, com o 
objectivo de garantir a melhoria de vida para os membros de 
uma determinada comunidade. 
 
4. O Trabalho e a Evolução da Sociedade 
 

O homem é produto do trabalho. O Estado é produto do 
trabalho, pois a evolução  da organização da sociedade foi 
produto do trabalho humano que permitiu que o homem  
buscasse as soluções necessárias para suprir as suas 
necessidades humanas, enfrentar as adversidades naturais, 
permitir a sua adaptação às condições ambientais ou de 
transformação das condições ambientais para  a sua 
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comodidade em  função das características e necessidades 
humanas. 

 
O surgimento do Estado é um reflexo da evolução das 

relações de trabalho, pois como fruto do trabalho do homem 
primitivo, a sociedade humana conheceu excedentes de 
produção que exigiam a necessidades de uma gestão dos 
mesmos e a substituição da divisão natural do trabalho pela 
divisão social do trabalho que contribuiu para a 
sedentarização do homem e a estruturação da sua organização  
que foi evoluindo em  função da evolução das relações sociais 
do trabalho que quanto mais se fossem tornando complexas 
exigiam  novas formas  de organização societária, que no seu 
ponto mais alto evolui para uma sociedade política 
modernamente conhecida como Estado.    
 
5. Evolução das relações e da cultura de trabalho em 
Moçambique 
 
Após a proclamação da independência nacional moçambique 
adoptou a via socialista para desenvolvimento do país, e assim 
o Estado assumiu-se como principal agente económico  e 
foram desenvolvidas formas colectivas de organização do 
processo produtivo nomeadamente: as empresas colectivas, 
empresas estatais, cooperativas, entre outras. O Estado era o 
responsável pela organização da produção e da criação do 
emprego. 
 

Com a mudança e a introdução da economia de mercado, 
sobretudo a partir do 4º Congresso, há  uma mudança no 
papel do Estado no processo da produção, pois o Estado passa 
a ter um papel regulador e agentes privados  passam a ter um 
papel fundamental no processo produtivo. 
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No primeiro modelo as relações de trabalho se 
desenvolvem entre o cooperativista e a cooperativa, entre 
trabalhador e  o Estado, entre o operário e a empresa estatal 
no modelo actual as relações de trabalho se estabelece-se 
entre o empregado e  um empregador, que é um agente do 
sector privado, um agente económico.     
 
  Os moçambicanos são por natureza um Pono 
trabalhador, um Povo com cultura de trabalho. A mão de obra 
moçambicana deu e continua a dar um papel fundamental no 
desenvolvimento da África Austral. Os trabalhadores 
moçambicanos deram uma grande contribuição no 
desenvolvimento da industria mineira Sul Africana, nas 
plantações da África do Sul, Swazilandia, Zimbabwe, Malawi, 
Zambia e Tanzania. 
 
 Em Moçambique com a fuga dos quadros Portugueses a 
quando da proclamação da Independência Nacional, 
demonstraram um elevado sentido de cultura de trabalho, pois 
a Geração 8 de Março, liderada pela Geração 25 de Setembro 
garantiu o funcionamento dos sectores administrativos, 
sociais e económicos do Estado moçambicano. 
 
6. O Sentido e Alcance da Cultura de Trabalho 
 

O Programa da FRELIMO, aprovado pelo 9° Congresso 
refere, no capítulo relativo ao “Nosso Compromisso” que o 
esforço de mudança hoje deve centrar-se no enraizamento da 
cultura do trabalho e auto-estima dos moçambicanos. No 
mesmo capítulo, no seu número 20., o Programa do Partido 
refere que “comprometemo-nos a incentivar o princípio de 
contar com as nossas próprias forças e a promover a cultura 
de trabalho e o espírito de sacrifício, porque só assim 
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estaremos a contribuir na luta contra a pobreza, um dos 
grandes males que fragiliza a nossa sociedade”. 
   
 Ainda o Programa do Partido aprovado no 9º Congresso, “ 
considera que o Trabalhador  Moçambicano  e a sua  
inteligência, disciplina, capacidade inovadora e dedicação ao 
trabalho constituem a riqueza fundamental da nação.” 
 

A expressão “cultura de trabalho”é utilizada para 
expressar ou incutir nas pessoas a ideia da dedicação ao 
trabalho, do profissionalismo, do uso de capacidades para 
atingir objectivos concretos, do estímulo à iniciativa criadora e 
de aproveitamento de oportunidades. É entendida como sendo 
a atitude dos cidadãos ou indivíduos em relação ao trabalho e 
a sua capacidade de perceber a aproveitar as oportunidades 
que surgem no dia-a-dia, para a realização profissional e para  
a melhoria das condições de vida e bem-estar. 
 
 O Camarada Presidente Samora Moisés Machel definiu  
um conjunto de valores  que devem consubstanciar a atitude 
do trabalhador ou seja as qualidades do trabalhador ao 
proclamar que só podem ser trabalhadores do Estado os que 
revelem: 

-  Patriotismo; 
- Disciplina; 
- Competência; 
- Honestidade; 
- Sentido de responsabilidade; 
- Respeito e cortesia no trato com o Público; 
- Dinamismo e iniciativa 
- Pontualidade; 
- Espírito de aprender e  
- Espírito criador 
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 No que tange à cultura de trabalho nas  empresas o 
Presidente Samora Moisés  Machel proclamou que o 
Estado exige das empresas:  

 
- Elevado grau de disciplina; 
- Alta pontualidade  
- Alta qualidade dos produtos e dos serviços prestáveis 
- Cada trabalhador tem de produzir o salário, pois assim 

se justifica que continue a ocupar o posto de trabalho e deve 
produzir o lucro da empresa. 

- O Estado não vai continuar a distribuir salários a  
pessoas que não produzem, a empresas que só produzem 
prejuízos . 

- O dinheiro do Estado vem do povo, é fruto do suor do 
povo. 

- O dinheiro do Estado não pode servir para pagar a 
inúteis e parasitas.  
 

Na verdade a ofensiva política e organizacional dirigida 
pelo Camarada Presidente Samora Moisés Machel enquadra-
se no âmbito da valorização da cultura de trabalho com realce 
para: 
 
- Cultura organizacional 
- Disciplina 
- Integridade e combate à pobreza 
- Produtividade 
 
Por isso podemos afirmar que a cultura do trabalho faz parte 
instrínsica do acervo de valores do Presidente Samora Moisés 
Machel. 
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7.  Cultura de Trabalho e o Combate contra a Pobreza 
 

O Camarada Presidente da República Armando Emílio 
Guebuza tem se referido nas suas intervenções públicas sobre 
a necessidade de estimular a cultura de trabalho, como um 
dos pressupostos básicos para o combate a pobreza. Tem, 
igualmente, apelado para a necessidade de combater a 
pobreza espiritual ou mental – necessidade de imprimir 
mudanças na forma de pensar e agir de cada um dos 
moçambicanos – pois considera que a maior pobreza é aquela 
que está na cabeça de cada um de nós. 
 

Durante a sua investidura para o segundo mandato como 
Chefe de Estado a 14 de Janeiro de 2010, no seu discurso, o 
Camarada Presidente deixou expresso que a “a luta contra a 
pobreza e pela cultura de trabalho vai assumir-se como um 
aspecto transversal, colocando-se no epicentro da nossa acção 
governativa”. Enfatizou que “à nossa governação competirá a 
nobre missão de promover a diversificação das condições que 
permitam que o moçambicano aplique o seu saber para 
transformar os nossos abundantes recursos e oportunidades, 
que vamos continuar a criar, em alavancas para melhorar as 
suas condições de vida.” 
 

No mesmo discurso, o Camarada Presidente Armando 
Emílio Guebuza, ao abordar os desafios para o quinquénio, 
falou da necessidade de estimular a inovação, a proactividade, 
o empreendedorismo, a excelência, o rigor e a qualidade, 
assentes no espírito da auto-estima e da auto-superação. 
Sublinhou que o talento deve ser acarinhado, premiado, 
exaltado e emulado. No discurso que temos vindo a citar, o 
Camarada Presidente apontou a intensificação das acções 
tendentes a “desencorajar a prática de mão estendida, essa 
degradante atitude de querer depender de terceiros mesmo 
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quando podemos, nós próprios, pensar, conceber e produzir e 
nesses terceiros buscar o complemento ou o enriquecimento das 
nossas acções.” 
 

Durante a abertura do Seminário Nacional dos 
Secretários de Células e Comités de Círculo, realizado a 09 de 
Julho de 2010, o Camarada Presidente, afirmou que este é o 
momento de mudarmos de atitude em relação à pobreza e 
assumirmos que ela só vai acabar com trabalho e não com 
prática de mão estendida. Que a pobreza não vai acabar se 
não tirarmos das nossas cabeças e colocar a nossa auto-
estima, o nosso espírito empreendedor e a nossa confiança de 
que com as nossas mãos e a nossa inteligência podemos 
mudar as nossas vidas e o nosso Moçambique mais depressa, 
para melhor.  
 

O apelo do Camarada Presidente é de que é possível 
erradicarmos o cenário da pobreza no nosso pais, mas para 
tal, devemos ter uma cultura de trabalho sempre presente e 
cada vez mais enérgica. Na verdade, o Camarada Presidente 
sabe que o nosso povo foi sempre batalhador, sacrificado, 
aliás, a independência nacional constitui inegavelmente o 
primeiro marco dessa epopeia, sendo que, em cada época há 
desafios, e nós como povo aguerrido, devemos nos adaptar aos 
desafios histórico-sociais de cada época, para nos auto 
questionamos se a nossa acção, está sendo dirigida para o 
caminho certo. 
 

O Camarada Presidente enfatiza sempre que os planos 
são para serem cumpridos. As decisões que tomamos e os 
planos que concebemos só podem ser cumpridos se nos 
imbuirmos, como  militantes da FRELIMO e como povo, da 
cultura de trabalho e de auto-estima. 
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Portanto, não podemos vencer a pobreza, nosso maior 
inimigo, sem uma cultura de trabalho direccionada aos nossos 
objectivos, sem o apressar do passo. Devemos imprimir um 
ritmo mais acelerado à marcha rumo ao futuro melhor, onde 
cada um, é convidado a dar o melhor de si, em cada sector 
onde se encontrar. 
 

A cultura do trabalho é um  valor factor decisivo  para o 
sucesso na luta contra a pobreza. 
 
8. Factores que contribuem para a criação da cultura de 
trabalho 
 
 

A cultura de trabalho é um valor individual e colectivo 
que é assumido através dos processos de socialização do 
indivíduo. 

As instituições que concorrem para a criação da cultura 
do trabalho são: 

 
- A família; 
 

O Programa do Partido, no seu número 75, estabelece que 
“para a FRELIMO, é na família que se incute o gosto pelo 
trabalho, se incute o espírito de sacrifício, de superação das 
dificuldades, de procura de soluções, de solidariedade e se 
aprende a combater o egoísmo e se cultiva a auto-estima”. 

 
O Estado 
 
O Estado tem o papel de aprovar o quadro normativo e 

político que incentiva o trabalho  e o desenvolvimento de 
empreendimentos privados e garantir a materialização do 
Estado social proclamado na Constituição da República o que 
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significa que o Estado assume um papel de regulador do 
processo produtivo. 

 
- A escola; 
  
A escola deve preparar o aluno não para ser empregado, 

mas para ser empregador, não para pedir emprego, mas para 
criar emprego, isto é, em todos os subsistemas de ensino o 
aluno deve ser dotado do saber, saber ser munido de valores e 
atitudes que o levem a enfrentar e superar os desafios da vida, 
ciente de que a vida é um desafio, é uma luta que só pode ser 
vencida com sacrifício e trabalho. Portanto a escola é um 
centro de socialização fundamental que deve ser um local de 
trabalho não só do professor como também dos alunos. 

 
- Os  Sindicatos 
 
Os Sindicatos devem promover a cultura do diálogo, a 

disciplina laboral, o respeito pelas normas, o cumprimento das 
metas; 

 
- As Organizações Sociais;  

As organizações da sociedade civil tem um  papel cívico a 
desenvolver para que mais cidadãos entendam e assumam que 
o trabalho é a fonte da vida. As organizações devem funcionar 
como instituições de promoção do amor ao trabalho. 
 

- Os Órgãos de Comunicação Social  
 
Os Órgãos de Comunicação Social tem o papel de 

informar e formar o cidadão estimulando-o para o trabalho, 
replicando as experiências de sucesso induzindo os cidadãos 
para boas práticas que concorrem para o aumento da 
produção e da produtividade. 
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- As empresas 
 
As empresas devem criar condições adequadas de 

trabalho, segurança, higiene e uma justa remuneração em 
funça dos lucros. 

 
- As Confissões Religiosas;   
 

As confissões religiosas devem ensinar aos crentes devem 
trabalhar para que realizem as necessidades materiais. 
 
9. O papel da FRELIMMO  na promoção  da cultara de 
trabalho 

 
A FRELIMO, o maior Partido nacional, na liderança do 

Governo e com mais de três milhões de membros tem um 
papel fundamental a desenvolver na promoção e valorização de  
cultura de trabalho. 

 
O exemplo de cultura de trabalho deve se inspirar na 

liderança, a qual deve transmitir exemplos concretos que 
produzam uma atitude mais responsável do  cidadão perante o 
trabalho e neste aspecto  o Presidente Armando Emílio 
Guebuza é exímio na transmissão dos valores da: 

 
- Auto-estima 
- Pontualidade 
- Cumprimento dos planos, decisões e prazos 
- Auto confiança 
- Auto superação 
- Criatividade, empreendedorismo  e inovação 
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- Planificação 
- Organização 
-Disciplina 
- Dedicação 
- Responsabilidade  
- Produtividade 
 

Os valores devem ser assumidas no dia a dia dos cidadãos, 
como sua conduta, maneira de ser, de estar. 

 
O  Partido deve continuar  a educar  os cidadãos a 

criarem o seu próprio trabalho, de modo a que os cidadãos 
assumam cada vez mais que tem a responsabilidade de 
assumir a vida como um desafio, uma luta que deve ser 
ganha, cabendo a cada um de nós criar o trabalho e uma vez 
no trabalho a produzir os resultados predefinidos. 

 
Os cidadãos devem criar seu próprio trabalho fazendo 

negócios, pois não é possível que todos os cidadãos sejam 
absorvidos como trabalhadores do Aparelho do Estado, aliás o 
Estado  não tem vocação para empregar todos os cidadãos 
como funcionários do Aparelho do Estado, pois como disse o 
Camarada Presidente Samora Moisés Machel,  o 3º 
Congresso da FRELIMO decidiu entre outros aspectos que: 

 
- A actividade privada tem  um papel importante a 

desempenhar no nosso país; 
- O Estado não pode continuar a  ocupar-se de centenas e 

centenas de lojas do povo. 
- O  Estado não pode continuar a gerir pequenos negócios. 
- O Estado deve ocupar-se com a direcção da nossa 

economia, com a realização dos grandes projectos de 
desenvolvimento. 
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 Estas decisões do 3º Congresso da FRELIMO têm 
consagração constitucional. 

 
No modelo de economia planificada e do Estado 

centralizado e agravado com a situação de escassez de 
Quadros qualificados de que o Estado moçambicano se 
ressentiu após a proclamação da independência, os Quadros 
formados eram absorvidas pelo Estado e enquadrados no 
aparelho do Estado em função da planificação e das 
necessidades. 

Hoje a situação é diferente, temos um modelo de 
desenvolvimento assente nos princípios da economia de 
mercado, e de Estado desconcentrado e descentralizado, pelo 
que o destino dos graduados já não pode ser necessariamente 
o emprego no aparelho do estado, daí que deveos apelar para o 
desenvolvimento do auto-emprego e do sector privados. 

 
Temos que continuar  a cultivar a cultura de trabalho, e 

a desenvolver uma atitude de pro-actividade para que os 
cidadãos assumam a sua responsabilidade na criação do 
trabalho, na sua valorização, e  na sua prestação para a 
produção dos resultados pretendidos, cientes  de que o 
trabalho é a fonte da riqueza. 

 
Só com o trabalho é que podemos produzir o salário, só 

com o aumento da produção e da produtividade é que 
podemos baixar o custo de vida.   

 
 
 
 

Maputo, Outubro de 2010 


