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 1 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 De acordo com o conceito pesquisado a palavra estresse¹ significa “estado 

gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao 

perturbarem a homeostasia, levam o organismo a disparar um processo de 

adaptação caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias 

consequências sistêmicas”.  

Diante a situação descrita na situação-problema da Proposta Textual, 

podemos deduzir que o agente penitenciário Marcelo está com alto nível de estresse 

talvez por estar lidando diariamente com pessoas criminosas, talvez por que as 

horas de descanso não são suficientes para recuperar sua tranquilidade, como 

também não esteja sendo bem remunerado etc. 

Os riscos psicossociais e o estresse relacionado ao trabalho se apresentam 

como as questões mais desafiadoras no que se refere a assuntos direcionados à 

saúde e segurança do trabalho, tendo tais fatores, influências na saúde do indivíduo, 

bem como na imagem da organização e ainda na economia. Os riscos psicossociais 

são desencadeados por deficiências na organização e administração do trabalho e, 

ainda, por contextos sociais de trabalho confusos, podendo tais fatores provocarem 

consequências negativas sobre o indivíduo, sejam elas de nível psicológico, físico 

e/ou social, tendo como exemplo o estresse associado ao trabalho, e ainda 

esgotamento profissional ou mesmo depressão. Dentre as condições de trabalho 

que contribuem para o aparecimento dos riscos psicossociais, pode-se citar: cargas 

de trabalho excessivas; comunicação ineficaz; assédio psicológico ou sexual; 

violência de terceiros; exigências contraditórias, gerando falta de clareza na 

definição de funções; insegurança laboral, entre tantas outras. (OSHA s/d, apud 

DINIZ, 2018). 

 

 

 

_____________________________________ 

¹.https://www.google.com.br/search?q=Estresse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic7s35iYriAhVcIbkGHR7uD3kQB

QgqKAA&biw=1455&bih=644 (acesso em 07/05/2019). 

 

https://www.google.com.br/search?q=Estresse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic7s35iYriAhVcIbkGHR7uD3kQBQgqKAA&biw=1455&bih=644
https://www.google.com.br/search?q=Estresse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic7s35iYriAhVcIbkGHR7uD3kQBQgqKAA&biw=1455&bih=644
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O termo estresse deriva do latim e foi utilizado inicialmente no século XVII 

referindo-se a cansaço, fadiga. Nos séculos vindouros, XIX e XX, o termo está 

associado à força, esforço, tensão. Percebe-se, portanto, que o fenômeno não é 

recente, mas é um mecanismo antigo de sobrevivência humana, que vem evoluindo 

juntamente com as características biofisiológicas humanas (SILVA, 2010, apud 

DINIZ, 2018). 

Portanto, quando os trabalhadores sentem que as exigências de trabalho são 

excessivas, chegando a ultrapassar sua capacidade de resistência, passam a ser 

acometidos pelo aparecimento do estresse. Além de afetar a saúde mental do 

trabalhador, o estresse, caso seja prolongado, pode trazer prejuízos de ordem física, 

como doenças cardiovasculares ou lesões de ordem musculoesqueléticas, 

evidenciando dessa forma, o estresse como uma séria consequência dos riscos 

psicossociais existentes nos ambientes laborais (OSHA, s/d, apud DINIZ, 2018) 

Contudo, podemos sugerir algumas alternativas para melhorar a qualidade de 

vida do agente penitenciário Marcelo, como: portões eletrônicos que diminuem seu 

contato com os presos, aumentar suas horas de descanso assim como um salário 

digno que lhe permita suprir suas necessidades e de sua família. 
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2 EMPREENDEDORISMO 

 

 Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) promoveu uma grande campanha de fomento ao empreendedorismo no 

continente europeu, com o objetivo de reconstruir economicamente a Europa. 

Contudo, a maioria dos empreendimentos criados por meio desse financiamento não 

obteve sucesso e grande parte do dinheiro empregado foi desperdiçada. Em 1939, 

foi iniciada a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e a Europa 

novamente foi castigada e destruída. Assim, ONU mobilizou-se mais uma vez para 

financiar a reconstrução do continente e, desta vez, não quis errar e acarretar no 

insucesso na investida, de modo a valorizar esse investimento e evitar o desperdício 

dos recursos financeiros (JULIANO, 2016). 

 Para isso, a ONU preocupou-se em identificar qual seria o perfil ideal de um 

empreendedor, realizando uma pesquisa com empresários de sucesso e objetivando 

levantar comportamentos comuns entre eles e que os levaram ao sucesso nos seus 

empreendimentos. O resultado dessa pesquisa mostrou que 

existem dez comportamentos essenciais para que um empreendedor tenha sucesso, 

e foi com base nela que a entidade criou um programa de capacitação para formar 

empreendedores. Só após a aplicação desse programa educacional é que o dinheiro 

para o financiamento dos empreendimentos foi liberado (JULIANO, 2016). 

 Esses comportamentos foram agrupados em três conjuntos: conjunto de 

comportamentos de planejamento, conjunto de comportamentos de realização e 

conjunto de comportamentos de poder. Também foram identificadas três 

características empreendedoras para cada comportamento, as chamadas 

Características de Comportamentos Empreendedores (CCE). 

 Trazendo para o contexto agente penitenciário a CCE podem influenciar 

fundamentalmente esse profissional.  A CCE1 do Comportamento “busca de 

oportunidades e iniciativa” do Conjunto Realização fala que o profissional faz as 

atividades antes de ser solicitado, ou antes, de ser forçado pelas circunstâncias. 

Podemos ressaltar que mesmo os agente penitenciários tendo estabilidade através 

de concursos público podem ter essa característica. 

 A CCE1 e CCE2 do Comportamento “correr riscos calculados” do Conjunto 

Realização ressalta que o profissional Avalia alternativas e calcula riscos 
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deliberadamente e Age para reduzir os riscos deliberadamente, uma das 

características marcantes de um agente penitenciário. 

 Já a CCE1 do Comportamento “exigência de qualidade e eficiência” vai ao 

contrário o que prega o Comportamento “correr riscos calculados” do Conjunto 

Realização, já que práticas melhores, mais rápidas ou mais baratas nem sempre são 

as melhores e mais eficazes. 

 A CCE2 do Comportamento “comprometimento” do Conjunto Realização fala 

a respeito de uma característica essencial em relação à ombridade no serviço de 

agente penitenciário que é se colocar no lugar do outro ou colaborar com o outro 

para se terminar um trabalho. 

 A CCE3 do Comportamento “busca de informações” do Conjunto 

Planejamento fala que o profissional Consulta especialistas para obter assessoria 

técnica comercial. No caso do agente penitenciário ele consulta especialistas para 

obter assessoria técnica profissional. 

 A CCE1 do Comportamento “Planejamento e monitoramento Sistemático” do 

Conjunto Planejamento fala que, assim como em toda organização pública e privada 

o profissional Planeja, divide tarefas de grande porte em subtarefas com prazos 

definidos. 

 Em toda organização ou quase todas tem um líder. A CCE1 do 

Comportamento “persuasão e rede de contatos” do Conjunto Poder fala que o 

profissional utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros, 

característica natural de um líder. 

 Pra finalizar as CCE vamos enfatizar a CCE3 do Comportamento 

“independência e autoconfiança” do Conjunto Poder que comenta que o profissional 

Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de 

enfrentar um desafio. Uma característica que o agente penitenciário adquire com 

treinamentos, cursos, capacitação e experiência.  
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3 HOMEM, CULTURA E SOCIEDADE 

 

 Desde o início dos tempos há um estreito vínculo entre o homem e o meio 

natural. Você pode notar que, mesmo com todos os inúmeros avanços tecnológicos, 

não conseguimos nos tornar independentes dos recursos naturais. A história 

humana tem muitos registros – desde as fases mais primitivas – da íntima relação 

que temos com a natureza, uma vez que era tida primordialmente como fonte de 

alimento e, portanto, como única possibilidade de sobrevivência da nossa espécie 

(CIZOTO, DIÉGUES e PINTO, 2016). 

Segundo Durkheim a sociologia é uma ciência interessante, que contribui com 

várias ferramentas para você entender muito melhor o mundo e se inserir nele de 

forma consciente. Todas as ações que o ser humano pratica no dia a dia são 

chamadas de Fatos Sociais. Para Durkheim fato social é toda maneira de fazer, 

fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou 

ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao 

mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações 

individuais  

Emile Durkheim encara o Direito como um fato social, vislumbrando no crime 

um fenômeno normal, por provocar reações efetivas constituídas pelas respostas 

punitivas da sociedade. A utilidade social do crime resulta de sua função de 

regulador da evolução moral da sociedade, a fazer da pena não um remédio ou 

castigo, mas um elemento de coesão social, útil à formação da consciência coletiva 

e do consenso, com o que se pode qualificar o pensador francês como um 

importante precursor das modernas teorias funcionalistas (MELLIN FILHO, Revista 

do Grupo Polis Educacional) 

O crime nada mais é que um ato ou conduta praticada pelos indivíduos, fruto 

da maldade e liberdade humanas, que macula certos sentimentos coletivos, sendo, 

pois, impossível se evite sua ocorrência. A divergência de consciências individuais 

impede a formação de uma consciência coletiva muito forte e totalmente 

homogênea. Se, por uma hipótese improvável, acenada por Durkheim, todos os 

indivíduos deixassem de praticar atos ofensivos e fossem, em sua totalidade, 

tomados pela ideia do sentimento coletivo de solidariedade, este se mostraria ainda 

mais aguçado, com o aumento do nível de intolerância da sociedade contra os 

infratores (MELLIN FILHO, Revista do Grupo Polis Educacional). 
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A definição dos fatos sociais como crimes, portanto, depende da consciência 

coletiva. Da força desta resulta a classificação e punição mais severa aos indivíduos. 

Condutas deixarão de ser consideradas criminosas se a consciência coletiva, em um 

dado momento e espaço, se mostrar mais frágil ou menos sensível (MELLIN FILHO, 

Revista do Grupo Polis Educacional). 

. Podemos dizer que o comportamento no trabalho do agente penitenciário 

Marcelo está se refletindo na sua vida pessoal, a partir do momento em que o 

mesmo trouxe todas as suas frustrações laborais para o seu ambiente familiar, 

confirmando assim o que afirma Durkheim sobre generalidade do fato (ocorre em 

toda sociedade); exterioridade desse fato (o desejo de praticá-lo é exterior ao 

indivíduo); e a coercitividade (inconscientemente as pessoas são impulsionadas a 

fazer). 
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4 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

  A sociedade contemporânea vive um momento de crise, em que se faz 

necessária a mudança do paradigma antropocêntrico ainda predominante para uma 

visão de mundo biocêntrica, comprometida com toda a vida na Terra. Os padrões de 

consumo impostos pelo sistema capitalista devem ser revistos, sob pena de 

inviabilizar a continuidade da vida no planeta. A educação possui papel fundamental 

na formulação de uma nova mentalidade, e a educação para o consumo é elemento-

chave na conscientização da população em relação à sua responsabilidade social na 

busca do desenvolvimento sustentável do planeta (GOMES, 2006). 

 Ainda de acordo com Gomes O crescente processo de industrialização 

sempre foi bem visto pela sociedade, vez que o progresso econômico tem sido 

buscado incessantemente. Os recursos naturais têm sido utilizados como se fossem 

infinitos, e não há qualquer preocupação com os impactos das atividades realizadas.  

Apenas mais recentemente é que se começou a perceber que o planeta não 

vai sobreviver se houver o predomínio das leis do mercado. Assim, surge a 

preocupação com modelos sustentáveis de desenvolvimento, onde haja a 

conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.  

Vive-se atualmente em um momento de transição, em uma verdadeira crise 

de valores. O paradigma antropocêntrico, que predominou durante toda a 

modernidade, ainda está presente em nossa sociedade, mas há sinais visíveis de 

que a lógica do mercado está destruindo a vida do planeta. Sendo assim, se faz 

necessária a mudança para uma visão de mundo biocêntrica, comprometida com 

todas as formas de vida na Terra (GMOES, 2006). 

 Esse trinômio meio ambiente, sociedade e economia tem que está de certa 

forma em equilíbrio para manter as formas de vida no planeta. Se valorizarmos muito 

a economia esquecendo a sociedade e o meio ambiente, o planeta vai entrar em 

destruição e a sociedade em desarmonia e vice-versa. 

 Desenvolvimento Sustentável é aquele em que existindo não compromete os 

recursos existentes para a população atual nem para as futuras gerações. Os 

responsáveis pelo Desenvolvimento Sustentável são todos nós sem exceção. 
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5 GESTÃO DE PROJETOS 

 

 Ao olharmos a historia do homem, verificamos que nossos ancestrais já 

utilizavam projetos para a captura de mamutes, para o domínio e a manutenção do 

fogo, bem como para outras atividades. Quando observamos as pirâmides do Egito, 

por exemplo, temos a certeza de que a construção delas exigiu a coordenação de 

um gestor, que estava embasado por um planejamento que previa a forma com que 

todos os recursos necessários (materiais, mão de obra, tempo etc.) seriam utilizados 

ate que as pirâmides estivessem concluídas, para que o faraó pudesse mostrar todo 

o seu poder por meio daquela estrutura colossal. Ou seja, a construção das 

pirâmides não seria possível sem que houvesse um projeto destinado a esse fim 

(PAES e VILGA, 2016). 

 De acordo com Tuman (1983) um projeto é uma organização de pessoas 

dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente 

envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de alto risco e devem ser 

completados numa certa data com um montante de dinheiro, dentro de alguma 

expectativa de desempenho. No mínimo todos os projetos necessitam de ter seus 

objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas  

requeridas. 

 Diante disso vamos elaborar um projeto de QVT para os agentes 

penitenciários do presídio onde Marcelo trabalha. O produto do projeto trata de um 

Plano de Saúde ilimitado em todas as especialidades médicas para os agentes 

penitenciários e seus dependentes. Tratando de saúde acreditamos que todos os 

agentes penitenciários colegas de Marcelo aceitarão tal produto. O projeto será 

entregue em serviços pois se trata de assistência médica. E serão excluídos do 

projeto num respectivo ano aqueles agentes que tiverem 5% de falta não justificadas 

no trabalho ou esteja respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Assunção¹ afirma que todos, sem exceção, desde o cidadão comum até o 

homem letrado, a mídia, o parlamento nacional, o governo, federal, estadual e 

municipal, os especialistas em Direito Penitenciário, Direito Penal e Processual 

Penal, a polícia, preventiva e repressiva, o Poder Judiciário e o Ministério Público, 

admitem que o sistema prisional brasileiro está carcomido: sua ineficiência é 

alarmante e sem dúvida assusta a todos nós. As consequências da falta de medidas 

eficazes no combate à violência deixam o povo, toda a sociedade, em polvorosa. 

Mas uma análise meticulosa da situação mostra que o governo federal e os 

governos estaduais (causa frustração a dependência dos municípios) são os 

grandes responsáveis pelo agravamento da violência em nosso país, visto que não 

fazem investimentos visando assegurar direitos básicos do cidadão, previstos na 

Constituição Federal, tais como educação, saúde, moradia, trabalho, segurança, 

previdência social, proteção à infância e assistência aos desamparados, entre outros 

constantes do artigo 6º da CF. 

 Ainda de acordo com Assunção A cota de responsabilidade do governo em 

face do problema não admite tergiversações e discursos com o mero objetivo de 

minimizar o caos carcerário. A resenha dos acontecimentos demonstra a omissão ou 

ausência estatal nos estabelecimentos penais e os estudos e estatísticas apontam, 

de maneira clara, as mazelas do sistema carcerário, envolvendo grande contingente 

de funcionários, mal remunerados e sem treinamento. Tudo isso, somado à prática 

generalizada da tortura ao lado da corrupção de funcionários e dirigentes de 

presídios, retrata o mau gerenciamento do sistema. A superpopulação carcerária 

contém riscos os mais diversos, resultado da incompetência dos governos no trato 

da questão penitenciária, o que torna flagrante a violação de preceitos 

constitucionais e da Lei de Execução Penal.  

 

 

_______________________ 

¹ José Ribamar da Costa Assunção. Violência em presídios decorre de ausência de vontade 

governamental. https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/violencia-presidios-decorre-ausencia-vontade-

governamental. Acesso em 09/05/2019. 

 

https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/violencia-presidios-decorre-ausencia-vontade-governamental
https://www.conjur.com.br/2017-jan-17/violencia-presidios-decorre-ausencia-vontade-governamental
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Estes diplomas legais determinam a necessidade de cumprimento da pena privativa 

de liberdade em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado (artigo 5º, XLVIII, da CF), asseguram ao preso o respeito 

à integridade física e moral (artigo 5º, XLIX, da CF), cuidando ainda da disciplina nos 

presídios e demais estabelecimentos penais (artigos 44 a 60, da Lei 7.210/84), além 

de nomearem e classificarem os estabelecimentos penais segundo os seus fins 

(artigos 82 a 104, da Lei 7.210/84). 

Concluímos portanto que uma proposta para minimizar a questão da violência 

nos presídios poderia ser diminuição da superlotação carcerária e melhores 

programas de ressocialização dos apenados por parte do governo.   
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