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RESUMO

A sexualidade humana é um assunto, ainda, tratado com restrições e melindres. Todavia é inegável a discussão do tema na academia e na mídia, no ambiente de trabalho, no

judiciário, nas rodas e redes sociais. Os movimentos sociais pressionam o governo no tocante a ações afirmativas, voltadas aos direitos da população de Lésbicas, gays,

bissexuais e transexuais - LGBT. Ações como o de reconhecimento do nome social, o casamento homoafetivo integram a trajetória sobre o preconceito (TERRA, 2014)

contribuindo, significativamente, para o debate sobre diversidade sexual. Esses elementos pressionam a formulação e implantação de políticas públicas voltadas às pessoas

LGBT. Entende-se por políticas públicas a elaboração de ações importantes e desejadas para mudar a realidade de um escopo social, buscando entre outras coisas a promoção

de igualdade, justiça social e firmação da democracia (SARAVIA, 2006). 

As políticas públicas surgem, principalmente, da dinamização dos fluxos sociais, e requerem planejamento sobre as ações que serão colocadas em curso (SARAVIA, 2006). Em

todos os ambientes e níveis organizacionais há a tendência das pessoas LGBT em assumir a orientação sexual de forma mais clara e ostensiva. Isto sugere que as organizações

devam orientar a gestão de pessoas e o gestor a agir em consonância com as demandas sociais e determinações legais.

 

No entanto, sabe-se que há preconceito e discriminação, em diferentes âmbitos da sociedade,  a atuação cidadã das pessoas LGBT. O número de ações jurídicas contra

organizações por trabalhadores LGBT para validar direitos vem aumentando (A LUTA GAY, 2014; ALMEIDA e MARTINS, 2013). Há desafios no mundo da escola e do trabalho e

entende-se que o debate sobre o tema contribui para o seu entendimento do tema e diminuição de ações prejudiciais às pessoas LGBT.  

Este trabalho traz como pano de fundo, ações afirmativas governamentais sobre diversidade sexual.  Discute a Gestão de Pessoas analisando as práticas de recrutamento e

seleção de trabalhadores, candidatos LGBT, às vagas no mundo do trabalho na perspectiva de 120 futuros gestores, discentes dos cursos de tecnologia em gestão da Faculdade

de Políticas Públicas “Tancredo Neves” – FaPP\CBH\UEMG  e de três prestadores de serviço em recrutamento e seleção de trabalhadores de Belo Horizonte com vistas a

responder a questão: Quais os aspectos relativos aos desafios e perspectivas para a gestão de pessoas nas organizações para a inclusão diversidade sexual?

A análise e interpretação dos dados indicam que as ações governamentais para a inclusão da diversidade sexual nas organizações é recente como o Programa Brasil Sem

Homofobia, de 2004. Tal fato pode ser exemplificado na dificuldade dos recrutadores e selecionadores na forma como se referem às pessoas LGBT.

Compreende-se que o desafio para a inclusão da diversidade sexual nas organizações situa-se na capacidade do prestador de serviços em recrutamento e seleção, compreender

a demanda da organização, analisar o perfil competente do candidato LGBT, notadamente os saberes comportamentais. Constatou-se certa restrição aos candidatos LGBT a

determinadas áreas de atuação e nível organizacional.

A perspectiva da adoção do princípio da diversidade sexual pelos futuros gestores sugere aplicação da justiça social preconizada pelas políticas públicas estudadas pelos

discentes na instituição de ensino pesquisada.
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