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A DIVERSIDADE HUMANA E O CONTEXTO LABORAL

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 � nanceiro global e sua ligação com os diferentes 

aspectos da diversidade humana. Aborda questões como gênero, 

raça, idade, etnia, de� ciência, 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 de� nir 

uma nova ordem social, propondo desa� os 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.

Debates 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 
de� ciência. 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 � m de rever a construção ideológica do 
capitalismo � nanceiro global e a negação 
da diversidade humana, nas questões 
de gênero, raça, idade, etnia, de� ciência, 
nível econômico e escolaridade, e re� etir 
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 
desa� adora 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 de� ciente 
ou não. Dessa maneira, eles analisam no 
âmbito relacional, da gestão à produção, 
aspectos que necessitam de atenção e 
re� exão, como ações efetivas da formação 
universitária, escolhas pro� ssionais, 
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 re� exões atuais e de 
futuros pro� ssionais das diferentes áreas, 

contribuindo assim para um melhor 
encontro das necessidades das pessoas e 
das exigências do mundo do trabalho.
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P
ráticas inclusivas, debates sobre conceitos de inclusão social, in-
tegração e busca de uma sociedade mais acolhedora têm norteado 
as discussões e os encontros das áreas que se propõem a estudar 

as pessoas com deficiência. É possível notar que o avanço com a preo-
cupação desse tema passa, necessariamente, pela informação e pelos 
meios de comunicação e determina novas formas de pensar e agir em 
relação à diversidade humana. Ao contrário do que a globalização 
nos oferece no que tange à padronização da produção de bens de 
serviço, sendo em grande parte produto de um tipo de conhecimento 
adaptado às novas tecnologias, novos saberes são desenvolvidos nas 
relações sociais quando lidamos com o diferente e, nesse caso, in-
cluem-se os estudos voltados para a inserção das pessoas no mundo 
do trabalho. Acompanhar o movimento que tem sido gerado nas 
questões que envolvem as pessoas com deficiência na busca da for-
mação profissional e a crescente preocupação com a inserção no mer-
cado de trabalho inclui professores, administradores, gestores, fami-
liares e os próprios deficientes. Alguns, pela busca de respostas mais 
imediatas, e outros, para a efetivação de diretrizes e políticas públicas, 
investimento em pesquisa, inclusão etc. Mesmo não tendo a intenção 
de tentar responder à magnitude de tantas questões, coube-nos o 
compromisso de apresentar considerações teóricas elaboradas em ou-
tros âmbitos e temas que incluem a diversidade humana, que possam 
oferecer sustentabilidade em propor novas formas de intervenção nu-
ma perspectiva acolhedora e humanista que colabore para reflexões 

aPReSentação
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dos atuais e de futuros profissionais das diversas áreas, contribuindo 
assim para um melhor encontro das necessidades das pessoas e as 
exigências apresentadas no mundo do trabalho.

Na busca da realização dessa desafiadora tarefa, e a partir da aná-
lise dialógica entre o trato das questões voltadas ao mundo do traba-
lho e a inclusão da pessoa com deficiência, optamos pelo tema “diver-
sidade humana e o mundo laboral”, em razão dos inúmeros trabalhos 
produzidos na última década, tanto de autores brasileiros como de 
autores portugueses, que tenham cerceado o tema que contextualiza a 
acolhida do diferente ou desconhecido, seja uma deficiência ou não, e 
que reflitam no âmbito relacional, dinâmico, da gestão à produção 
e necessitem de atenção e reflexão para ações efetivas de formação da 
vida dos universitários, por suas escolhas profissionais ao gerencia-
mento efetivo em futuros cargos de comandos empresariais.

A sociedade, embora, seja sustentada por um suporte satisfatório 
de leis e cotas que incentivem a inserção das pessoas pertencentes aos 
diversos grupos que compõem a diversidade humana no mundo do 
trabalho, seria utópico e até mesmo ingênuo considerar que a aceita-
ção e o processo de inclusão se definiram. Sendo assim, a existência 
de leis que propõem a inclusão de pessoas com deficiência nas empre-
sas não constitui a existência concreta do proposto, pois cada vez mais 
as exigências estão aumentando. A lógica capitalista faz com que o 
processo de exclusão seja sustentado, e prejudica não somente pessoas 
que estão em situação de exclusão, mas a sociedade como um todo. 

Busca-se, aqui, a compreensão do processo de exclusão/inclusão 
discutido sob diversas perspectivas nos dez capítulos que compõem 
este livro, a partir de análise dos diálogos entre pesquisadores brasi-
leiros e portugueses, sintetizando a compreensão dada por ambos os 
países no que se refere à perspectiva de orientação e encaminhamento 
de tais questões, sugerindo passar pelo discurso do conhecimento e 
pela inovação na busca da reconfiguração profissional. da mesma 
forma, busca-se rever a construção ideológica do capitalismo finan-
ceiro global e a negação da diversidade humana nas questões de gê-
nero, raça, idade, etnia, níveis de escolaridade, econômico, chegando 
aos padrões culturais e formas de socialização. A dinâmica da in(ex-
clusão) no âmbito organizacional discute as competências e a com-
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plexidade nas lideranças, tendo sempre como pano de fundo a im-
portância do processo educacional e de formação de uma sociedade.

Refletir sobre questões ligadas aos direitos humanos no cenário 
da modernidade líquida, com suas possibilidades e impossibilidades, 
é pensar novas formas de ser, de refletir, de conviver e de fazer. É nes-
se contexto que as políticas públicas ganham novos sentidos, uma vez 
que uma nova ordem social traz como desafios a criatividade e a ne-
cessidade de adaptação às novas formas do conhecimento e de tecno-
logia. O sujeito universal é aquele que possui educação e formação 
que lhe possibilitam ver, ouvir e apreender as atividades exercidas no 
interior de uma organização e, ao mesmo tempo, mudar as condições 
de trabalho. O homo studiosus, característico da modernidade, volta-se 
ao espírito humanista do homo universalis.

Acreditamos que um cruzamento das perspectivas atuais, brasi-
leiras e portuguesas, irá nos permitir uma maior compreensão do 
complexo processo que tange à inclusão das pessoas que compõem a 
diversidade humana em contextos laborais, visto que a proximidade 
das duas culturas – a língua, os hábitos e os costumes transmitidos ao 
longo de séculos – acaba por influenciar e tornar similares o trato e o 
sentimento em relação a essa temática.

desde já, agradecemos a todos os autores que colaboraram na 
construção desta obra e esperamos que os profissionais, atuantes e 
em formação, levem consigo a importância do respeito à convivência 
com a diversidade humana.

Beatriz regina Pereira saeta

José Maria Carvalho Ferreira
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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 � nanceiro global e sua ligação com os diferentes 

aspectos da diversidade humana. Aborda questões como gênero, 

raça, idade, etnia, de� ciência, 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 de� nir 

uma nova ordem social, propondo desa� os 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.

Debates 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 
de� ciência. 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 � m de rever a construção ideológica do 
capitalismo � nanceiro global e a negação 
da diversidade humana, nas questões 
de gênero, raça, idade, etnia, de� ciência, 
nível econômico e escolaridade, e re� etir 
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 
desa� adora 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 de� ciente 
ou não. Dessa maneira, eles analisam no 
âmbito relacional, da gestão à produção, 
aspectos que necessitam de atenção e 
re� exão, como ações efetivas da formação 
universitária, escolhas pro� ssionais, 
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 re� exões atuais e de 
futuros pro� ssionais das diferentes áreas, 

contribuindo assim para um melhor 
encontro das necessidades das pessoas e 
das exigências do mundo do trabalho.

SOBRE OS ORGANIZADORES:
 
Beatriz Regina Pereira Saeta
é graduada em Psicologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), doutora em Administração de 
Empresas pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) e pós-doutora pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão 
da Universidade de Lisboa (ISEG/UL). 
Foi professora titular de Psicologia na 
graduação e no Programa de Pós-graduação 
em Distúrbios do Desenvolvimento da 
UPM, onde também exerceu a função de 
diretora da Faculdade de Psicologia
(2004-2006) e de diretora do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde
(2006-2011). Atualmente, é membro do 
Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações (Socius) da 
Universidade de Lisboa. É autora de vários 
livros e artigos em revistas nacionais e 
internacionais.
 
José Maria Carvalho Ferreira
é graduado pelo Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE), mestre e doutor em Sistemas e 
Estruturas pela Université Paris X.  Foi 
presidente do Departamento de Ciências 
Sociais e do Conselho Pedagógico do 
Instituto Superior de Economia e Gestão 
da Universidade de Lisboa (ISEG/UL). 
É professor catedrático do ISEG/UL e 
presidente do Socius/ISEG-UL. Tem 
publicado vários livros e artigos em revistas 
nacionais e internacionais.

SA
ETA

/FERREIRA
 (O

RG
.)

CAPAS FINAL.indd   1 19/08/16   09:58


	A diversidade humana_1a Capa.pdf
	A diversidade humana_Miolo para Amostra (13 páginas).pdf
	A diversidade humana_4a Capa.pdf



