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contribuindo assim para um melhor
encontro das necessidades das pessoas e
das exigências do mundo do trabalho.
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reúne uma série de estudos desenvolvidos por pesquisadores
brasileiros e portugueses nas últimas décadas. Esta coletânea
busca relacionar, de forma condensada, a construção ideológica
do capitalismo financeiro global e sua ligação com os diferentes
aspectos da diversidade humana. Aborda questões como gênero,
raça, idade, etnia, deficiência, entre outras, relacionando-as à
dinâmica da in(exclusão) no âmbito organizacional laboral.
Nesse sentido, os estudos sobre as relações, no tocante à
competência e à complexidade nas lideranças, buscam definir
uma nova ordem social, propondo desafios nas formas de criar
novos conhecimentos, bem como fomentar o papel da inovação
no mundo contemporâneo.
Este livro tem o objetivo de estimular o debate sobre os direitos
humanos no âmbito organizacional, enfatizando a importância
do processo educacional na formação de futuros gestores.
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ebates sobre os conceitos de inclusão
social, integração e busca de uma
sociedade mais acolhedora têm norteado
as discussões e encontros das áreas que
se propõem a estudar as pessoas com
deficiência. É possível notar que o avanço
na preocupação com esses temas passa,
necessariamente, pela informação e pelos
meios de comunicação e, assim, determina
novas formas de pensar e agir em relação à
diversidade humana.
Dessa forma, optou-se pelo tema
“diversidade humana e o contexto laboral”,
a fim de rever a construção ideológica do
capitalismo financeiro global e a negação
da diversidade humana, nas questões
de gênero, raça, idade, etnia, deficiência,
nível econômico e escolaridade, e refletir
sobre os padrões culturais e as formas de
socialização. A dinâmica da in(exclusão)
no âmbito organizacional discute as
competências e a complexidade nas
lideranças, tendo como pano de fundo a
importância do processo educacional e de
formação de uma sociedade.
Na busca da realização dessa
desafiadora tarefa, e a partir da análise
dialógica das questões do mundo do
trabalho, neste livro, autores brasileiros
e portugueses examinam o tema
contextualizando a acolhida do diferente
ou do desconhecido, seja este deficiente
ou não. Dessa maneira, eles analisam no
âmbito relacional, da gestão à produção,
aspectos que necessitam de atenção e
reflexão, como ações efetivas da formação
universitária, escolhas profissionais,
gerenciamento efetivo em futuros cargos de
comandos empresariais etc.
Sem a intenção de responder à
magnitude de tantas questões,
apresentam-se considerações teóricas
elaboradas em diversos âmbitos e temas
que incluem a diversidade humana, que
ofereçam sustentabilidade na proposta
de novas formas de intervenção e que
colaborem para reflexões atuais e de
futuros profissionais das diferentes áreas,
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