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Inclusão dos homossexuais no mercado de trabalho
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Resumo: Atualmente, as políticas de diversidade no Brasil estão crescentemente presentes nos
discursos organizacionais, não obstante, os homossexuais, de ambos os gêneros, ainda se percebe certa
discriminação no ambiente organizacional. A questão da diversidade ainda é palco de discussões. A
orientação sexual é apenas um dos exemplos da minoria que luta pelo fim do preconceito e mudança
de valores conservacionistas, principalmente na esfera do mercado de trabalho. Mesmo tendo em vista
uma evolução nesta prática, ainda se considera insatisfatório para assegurar uma absoluta cidadania
destituída de preconceitos e a violência contra os homossexuais ainda permeia as relações de trabalho.
Os homossexuais, em muitos casos, vivenciam um grande conflito durante o dilema de revelar ou não
sua opção sexual, tendo a consciência de que passará por um árduo processo de aceitação, visto que o
âmbito trabalhista, na maior parte dos casos, ainda adota uma postura conservadora. Dentro do âmbito
organizacional é imprescindível a inclusão social das diversidades, visto que a percepção de liberdade
de ser o que realmente é identificando-se o respeito às decisões dos indivíduos modelando assim
crescimento pessoal e profissional. O presente trabalho possui como objetivo geral verificar a inclusão
dos homossexuais no mercado de trabalho, tendo como objetivos específicos evidenciar os
preconceitos enfrentados pelos homossexuais na sociedade e demonstrar a discriminação que ainda
existe nas empresas contra o homossexual. Trata-se de um projeto em andamento que utilizará como
metodologia a pesquisa teórica, destacando-se, por sua vez, a natureza qualitativa da pesquisa.
Realizaremos levantamento bibliográfico e coletaremos dados de pesquisas já realizadas com a
finalidade de fundamentar a nossa análise.
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