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Secção 3:  Diversidade 

 

Breve Descrição 

O objetivo é aumentar a preocupação dos participantes com todos os tipos de pessoas, a sua abertura 
a diferentes valores e a sua capacidade de cooperar com pessoas diversas. Um dos objetivos será 
aumentar a tolerância dos participantes, ou seja, a sua capacidade de compreender e aceitar as 
diversas perspetivas, valores e estilos de vida dos outros. Outro objetivo será aumentar a diversidade 
e competência intercultural dos participantes para que possam compreender a influência da cultura, 
idade, sexo, religião e classe social na identidade, necessidades e emoções, e trabalhar melhor em 
conjunto com pessoas diversas. De uma forma geral, o curso deve permitir que os profissionais se 
sintam comprometidos e preocupados com todos os tipos de cidadãos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

O treino visa auxiliar os profissionais a serem capazes de: 

• compreender como as pessoas podem diferir na sua maneira de pensar, agir ou nas suas crenças, 
emoções e valores; 

• demonstrar abertura a novas perspetivas e diversidade dos seus clientes; 

• interagir de maneira respeitosa e adequada com clientes de diversas origens; 

• reconhecer e refletir criticamente sobre os seus próprios preconceitos (conscientes e 
inconscientes) em relação à idade, género, deficiência, formação cultural etc.; 

• refletir e compreender a influência da diversidade no seu entorno pessoal e profissional; 

• aceitar semelhanças e diferenças entre indivíduos; 

• ser conhecedor da diversidade e tolerante na prática diária de aconselhamento para apoiar os 
beneficiários dos seus serviços. 
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1.1 Fundamento teórico 
 

O ambiente social onde as pessoas crescem ou vivem afeta não apenas os seus processos e estruturas 
psicológicas, mas também o seu comportamento e escolhas. Além disso, as circunstâncias sociais e 
históricas estão conectadas à forma como as pessoas veem e entendem o mundo, definindo 
inconscientemente as suas perspetivas e auto-identificação. Como a globalização anda de mãos 
dadas com o individualismo, diversos grupos de pessoas interagem com mais frequência do que 
antes, o que sublinha a necessidade imperiosa de maior tolerância e competência intercultural. 

 

Definições 

 

Cultura 
Cultura pode ser definida como “a soma do modo de vida total, incluindo comportamento esperado, 
crenças, valores, linguagem e práticas de vida compartilhadas por membros de uma sociedade; é o 
padrão de valores, características ou comportamentos compartilhados pelas pessoas de uma região. 
Consiste em regras explícitas e implícitas através das quais a experiência é interpretada ”(Herbig, 
1998). O termo cultura, portanto, representa os valores, crenças, atitude, modo de vida e as 
características particulares de uma sociedade incorporada numa pessoa. Pessoas de uma mesma 
cultura têm as mesmas perceções tanto sobre a forma como estão conectadas com o ambiente social 
e natural e sobre o estabelecimento de relações, expressão de pensamentos e emoções, priorização 
e alocação de atividades e representação de valores, preços e senso de poder ( Chrysochoou, 2005).   

Competência intercultural 

A competência intercultural é a cultura geral e existem competências essenciais que os indivíduos 
podem desenvolver que não são específicas a nenhuma cultura. A competência intercultural pode 
ser definida como um conjunto de competências, conhecimentos, atitudes e habilidades que 
permitem uma gestão adequada e eficaz das relações com pessoas de diferentes origens linguísticas 
e culturais (Portera, 2014). 

Diversidade 
Diversidade é definida como a existência de muitos grupos diferentes de pessoas numa sociedade. 
As diferenças podem ser atribuídas a características (sub)culturais, como etnia, cor da pele, religião, 
política ou classe social, mas mais frequentemente a características individualistas, como sexo, idade, 
peso, identidade, necessidades e emoções. Arredondo et al. (1996) usam o termo diversidade 
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referindo-se a "outro indivíduo, diferenças pessoais, incluindo idade, género, orientação sexual, 
religião, capacidade física ou deficiência, e outras características pelas quais alguém pode preferir se 
autodefinir, enquanto o termo" multicultural "é um pouco mais específico, com foco na etnia, raça e 
cultura. 

Tolerância 
Tolerância refere-se à disposição de aceitar comportamentos e crenças diferentes dos seus, embora 
possa não concordar ou aprová-los. Como a tolerância é baseada na aceitação, conhecimentos 
básicos, competências e atitudes que giram em torno da capacidade de compreender as diversas 
perspetivas, valores e estilos de vida de outras pessoas são pré-requisitos. Portanto, a tolerância 
efetiva pode ser alcançada através do aumento da consciência cultural, competência intercultural e 
abertura à diversidade. 

Valores, atitudes e estereótipos 
• Os valores são parte integrante do sistema de crenças de cada pessoa. Refere-se a como uma 

pessoa deve agir ou não de acordo com o comportamento ideal e socialmente aceitável. 
• Atitudes são as preferências e emoções totais de uma pessoa, os preconceitos, conceitos, 

medos e crenças sobre qualquer objetivo. 
• Os estereótipos são uma forma de categorização e generalização entre as pessoas. São 

simplificados, estilizados e perceções gerais sobre um grupo de pessoas (por exemplo, 
minoria, nação etc.) ou um indivíduo. 

De acordo com Sue e Sue (2013), a importância das atitudes/crenças/valores não pode ser 
subestimada e é particularmente relevante ao se considerar a dinâmica das relações com o cliente 
do conselheiro ao trabalhar entre culturas. Ajudar os conselheiros a se tornarem autoconscientes e 
a examinar suas atitudes/crenças culturais é um atributo importante no desenvolvimento da 
competência cultural e no aumento da eficácia do conselheiro com clientes culturalmente diversos. 

 

Características do profissional de carreira culturalmente sensível à diversidade 

Três são os principais elementos que caracterizam um profissional de carreira culturalmente sensível. 
Estes são:  

• A consciência cultural dos seus valores e preconceitos em relação à sua atitude e escolhas 
profissionais. 

• A compreensão das crenças de pessoas com diferentes origens culturais. 
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• O desenvolvimento de métodos de intervenção (competências) apropriados na perspetiva de 
seu papel como profissional. 

A eficácia de um profissional culturalmente sensível é baseada em três pilares: 

1. Conhecimento 

O profissional de carreira deve começar pela compreensão e valorização da sua própria 
herança cultural, formação e práticas. Deve refletir e perceber os seus próprios preconceitos, 
atitudes e estereótipos. Outras áreas de autoavaliação de acordo com Evans (2008) incluem 
examinar os preconceitos, reconhecer privilégios não conquistados e iniciar o processo de 
compreensão e informação sobre a visão de mundo do cliente. Sue e Sue (2013) definem 
conhecimento cultural como compreender e compartilhar a visão de mundo dos clientes por 
meio da empatia cognitiva ao invés da empatia afetiva. 

Além do auto-exame, o conhecimento sobre a experiência dos clientes é de igual importância. 
Profissionais de carreira sensíveis à cultura e à diversidade devem estar politicamente cientes 
e compreender que os clientes são afetados por políticas sociais e institucionais. Devem ter 
conhecimento sobre os elementos de opressão e racismo que podem ou não existir na cultura 
e na sociedade do cliente. Devem ser capazes de compreender o papel social dos grupos 
culturalmente diversos ou minorias que vivem no seu país, saber muitas coisas sobre a cultura 
desses grupos, compreender as dificuldades e obstáculos que essas pessoas enfrentam 
quando interagem com o país de acolhimento ou outros serviços e empregadores etc. 

Mais importante ainda, devem ser capazes de compreender que a cultura e as questões 
relacionadas à diversidade falam por si mesmas por meio de atitudes e estilo de vida, 
consciente ou inconscientemente, e que esse mesmo princípio se aplica a profissionais de 
carreira e clientes também. 

2. Consciencialização 

O praticante deve compreender a sua formação cultural, compreender e perceber que os seus 
valores, atitudes estão interligados com sua formação cultural, sentir-se confortável com as 
diferenças culturais de seu cliente, etc. 

Com base no conhecimento e no exame do histórico dos clientes, os profissionais de carreira 
eficazes devem compreender que a personalidade e as características pessoais são 
influenciadas pela raça, etnia, género, orientação sexual e status de habilidade, e que essas 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

características devem ser avaliadas com precisão. Precisam de identificar e compreender os 
preconceitos dos clientes em relação ao trabalho e aos trabalhadores com base em 
estereótipos de género, raça e cultura. Além disso, precisam estar cientes e compreender 
como a pobreza, a discriminação, o racismo e assim por diante limitam o acesso do cliente à 
informação, inibem a capacidade do cliente de agir e limitam o escopo de possibilidades que 
os clientes podem ver por si mesmos (Evans, 2008). De acordo com Sue e Sue (2013), a 
importância das atitudes/crenças/valores não pode ser subestimada e é particularmente 
relevante ao se considerar a dinâmica das relações com o cliente do conselheiro ao trabalhar 
entre culturas. Ajudar os conselheiros a tornarem-se autoconscientes e a examinar as suas 
atitudes/crenças culturais é um atributo importante no desenvolvimento da competência 
cultural e no aumento da eficácia do conselheiro com clientes culturalmente diversos. Sue e 
Sue (2013) afirmaram que a jornada em direção à competência cultural do conselheiro é um 
processo de desenvolvimento. O treino multicultural deve fornecer oportunidades contínuas 
de uso de competências autorreflexivas para confrontar suposições, atitudes, crenças e 
comportamentos tendenciosos. Portanto, a capacidade de desenvolver intervenções, 
estratégias e técnicas apropriadas depende da capacidade de adquirir e utilizar consciência 
cultural e conhecimento cultural (Sue & Sue, 1990). 

 

Por último, a identificação das habilidades e competências do cliente é essencial para uma 
consulta e suporte eficazes. 

3. Competências 

É importante para o profissional ter a capacidade de respeitar a visão de palavras de seu 
cliente, ter um amplo repertório de métodos de comunicação verbal e não verbal para 
clientes com diferentes origens culturais, receber e transmitir mensagens verbais e não 
verbais para pessoas com diferentes origens culturais e ser flexível para diversificar a 
estrutura do seu trabalho para beneficiar clientes com diversidade cultural. 

Embora a informação cultural e a autoexploração sejam elementos muito importantes para 
um profissional, podem revelar-se inúteis, a menos que o profissional de carreira as utilize de 
forma empática (Lofrisco & Osborn, 2012). Consequentemente, aceitação e positividade (que 
é uma forma de respeito caloroso) são pré-requisitos iguais. Os profissionais de carreira 
precisam ser capazes de se sentir confortáveis a trabalhar com pessoas de diferentes raças, 
nacionalidades, culturas e crenças e estar dispostos a redefinir constantemente os seus 
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valores, atitudes e crenças de acordo com o histórico do cliente. Por último, a honestidade e 
a abertura são meios de comunicação confiável e sincera. Estas são competências que 
aumentam ativamente o compromisso (profissional) e levantam uma preocupação genuína, 
resultando num aconselhamento de carreira de sucesso.  

 

Importância da diversidade e competência intercultural para profissionais de carreira 

Os profissionais de orientação profissional estão a enfrentar grandes desafios na sua prática diária 
porque precisam de preceder os desenvolvimentos do mercado de trabalho, evoluindo mais rápido 
do que podem ajustar-se. Mais ainda, o aconselhamento de carreira está profundamente 
interconectado com a sociedade em que ocorre. A globalização e as mudanças sociais afetam 
profundamente o panorama da carreira. O alto desemprego, a migração e o envelhecimento da força 
de trabalho, bem como as lacunas de competências e as mudanças nas necessidades de 
competências estão a moldar um futuro nebuloso no cenário do mercado de trabalho. A visão atual 
do desenvolvimento da carreira de um indivíduo inclui todo o ciclo de vida, com foco não apenas na 
orientação profissional, mas também na mudança dos planos de carreira ao longo da vida de alguém. 
Com isso em mente, as abordagens de aconselhamento de carreira devem incorporar os vários 
papéis de vida, pontos de referência culturais e contextos, implicações étnicas, restrições de género, 
orientação sexual e deficiência (Rush, 2010). O aconselhamento de carreira de sucesso, portanto, 
deve prestar atenção e estar ciente das várias construções pessoais. 

Existem outras razões para o avanço das competências interculturais dos profissionais de carreira. 
De acordo com a teoria da aprendizagem e cognitiva, as experiências de vida e a posição social de 
uma pessoa afetarão sua escolha de carreira (Zunker, 2006). Vivendo em um mundo tão 
culturalmente diverso, pode-se esperar que as experiências de vida dos indivíduos também variem 
muito, afetando as escolhas de carreira. Portanto, é essencial que os profissionais de carreira 
obtenham conhecimento sobre a diversidade e entendam como as várias culturas podem afetar a 
escolha da carreira. Ignorar o contexto cultural e diverso dos clientes, dos serviços de carreira e do 
aconselhamento pode ser irrelevante. 

Profissionais de carreira também fazem parte da sociedade em que vivem. Anderson et al. (2012) 
afirmam que os princípios que orientam ou podem orientar o aconselhamento de carreira consistem 
em valores culturais dominantes, privilégios e formas de pensar e ver o mundo. Esses preconceitos 
negligenciam as necessidades e experiências dos clientes e "... isso em si é antiético. Os profissionais 
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[precisam] de reconhecer os fatores socioculturais, históricos e políticos que moldam o 
desenvolvimento da carreira e as experiências dos clientes ”. Devem educar-se continuamente com 
pesquisa empírica e literatura sobre o desenvolvimento de carreira de diversos clientes e aplicar os 
seus conhecimentos e competências na prática (Flores, Lin, & Huang, 2005). 

Por último, a tolerância e a abertura à diversidade também são componentes essenciais de um 
aconselhamento de carreira eficaz. A clientela dos praticantes é (e pode ser) tão diversa quanto a 
própria sociedade. A diversidade nem sempre é fácil de ver e as questões relacionadas à diversidade 
não são facilmente reconhecíveis. Portanto, os profissionais de carreira precisam ser equipados com 
uma mente aberta, superar preconceitos conscientes ou inconscientes e reconhecer os seus 
privilégios não merecidos. 

Ao conceituar a nova perspetiva em termos de aconselhamento de carreira culturalmente 
competente, Parmer e Rush (2003) forneceram uma definição simples, mas abrangente 
"Aconselhamento de carreira é uma disciplina de profissionais treinados dedicados a fornecer 
aconselhamento holístico, contextual e vitalício para uma clientela diversa".  

 

Diversidade e competência intercultural na prática 

Além de outras competências e técnicas de aconselhamento que podem ser usadas em todas as 
sessões de aconselhamento, os profissionais de carreira podem envolver-se na sua prática com 
diversos grupos, a Lista de Verificação de Aconselhamento de Carreira Multicultural (Ward & 
Bingham, 1993) e o processo metacognitivo de Winston e Fouad (2006). Essas duas técnicas podem 
ser um guia prático para os profissionais, a fim de serem capazes de lidar com grupos culturalmente 
diferentes. 

A. Lista de verificação de aconselhamento de carreira multicultural - Ward e Bingham (1993) 

Ward e Bingham (1993) propuseram uma Lista de Verificação de Aconselhamento de Carreira 
Multicultural como um auxílio/guia para profissionais de carreira melhorarem as suas iniciativas e 
serviços culturalmente apropriados, enquanto investigavam a avaliação de carreira com mulheres de 
minorias étnicas. Esta lista de verificação é dividida em três áreas: (a) preparação do profissional, (b) 
exploração e avaliação e (c) negociação e consenso de trabalho. Mesmo que a lista de verificação 
seja baseada em mulheres negras, também pode ser aplicável em aconselhamento de carreira com 
outros grupos marginalizados ou diversos.  

As partes selecionadas da lista de verificação incluem: 
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1. Preparação do formando 

a. Estou familiarizado com as competências mínimas de aconselhamento intercultural. 
b. Estou ciente da identificação cultural do meu cliente. 
c. Eu entendo e respeito a cultura do meu cliente. 
d. Estou ciente de minha própria visão de mundo e de como ela foi moldada. 
e. Estou ciente de como o meu nível socioeconómico influencia a minha capacidade de sentir empatia 
por esse cliente. 
f. Tenho informações sobre a história do grupo étnico deste cliente, questões sociopolíticas locais e 
as suas atitudes em relação à procura de ajuda. 
g. Eu conheço muitos dos estereótipos sobre o grupo étnico do meu cliente. 
 

2. Exploração e avaliação  

a. Eu entendo como as questões de carreira do cliente podem ser complicadas com questões 
financeiras, familiares e académicas. 
b. O cliente está apresentando informações raciais e ou culturais com as questões de carreira. 
c. Eu conheço a perceção do cliente sobre a identificação etnocultural de sua família. 
d. Estou ciente das limitações ou obstáculos profissionais que o cliente associa à sua raça ou cultura 
[género, orientação sexual, deficiência]. 
e. Estou ciente da perceção do cliente sobre sua competência, habilidade e autoeficácia. 
f. Eu conheço o meu estágio de desenvolvimento de identidade racial, bem como o do meu cliente. 
g. Acredito que o cliente evita certos ambientes de trabalho por medo de sexismo ou racismo. 
 

3. Negociação e consenso de trabalho  

a. Compreendo o tipo de aconselhamento de carreira que o cliente procura (escolha de carreira, 
suplemento de renda familiar, carreira profissional etc.). 
b. O cliente e eu concordamos com os objetivos do aconselhamento de carreira. 
c. Estou ciente das perceções do cliente sobre o papel da mulher no trabalho na sua família e cultura 
(e o papel dos filhos nos seus planos de carreira). 
d. Eu entendo os conflitos de carreira de base cultural gerados pela exposição a mais carreiras e 
modelos de comportamento. 
e. Estou ciente dos pensamentos negativos e/ou autodestrutivos que são obstáculos às aspirações e 
expectativas do cliente. 
f. Estou ciente das expectativas do cliente sobre o processo de aconselhamento de carreira. 
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g. Sei quando é apropriado usar um instrumento tradicional de avaliação de carreira com um cliente 
e qual usar em um determinado momento. 
h. Tenho conhecimento do apoio à pesquisa para a utilização do instrumento selecionado com 
clientes dessa etnia [género, NSE, orientação sexual, deficiência]. 
i. Estou ciente dos instrumentos e abordagens não tradicionais que podem ser mais apropriados para 
uso. 
 

B. Metacognição e Competência Multicultural - Winston & Fouad (2006) 

Ao expandir a aplicação do modelo de Aconselhamento de Carreira Culturalmente Adequado 
(CACCM; Fouad & Bingham, 1995), Winston e Fouad (2006), propuseram um modelo expandido, 
incorporando processos metacognitivos para orientar as intervenções de carreira culturalmente 
centradas dos profissionais. A competências metacognitiva é desenvolvida por meio de três 
processos: desenvolver um plano de ação, implementar o plano e automonitorização e avaliar o 
plano. 

 

1. Plano 

Desenvolvendo um plano de ação, os profissionais de carreira precisam considerar a sua própria 
identidade cultural, o seu conhecimento da origem e identidade racial/étnica do cliente e identificar 
o que não sabem sobre a origem do seu cliente. Durante o planeamento, os profissionais de carreira 
precisam responder a perguntas, como: "qual é o meu plano para trabalhar com este cliente?", "Há 
alguma lacuna no meu conhecimento sobre o contexto do cliente?" e "quais são os meus pontos 
fortes e áreas de desafio?". 

2. Monitorizar 

O segundo processo é implementar o plano e desenvolver mecanismos de automonitorização. A 
automonitorização inclui estar aberto a informações que não sejam consistentes com as suposições 
culturais feitas sobre o cliente e que podem exigir modificações no plano de aconselhamento. A 
monitorização envolve questões de identidade de carreira e o impacto cultural sobre elas. Os 
profissionais devem, portanto, refletir sobre questões como: “qual é o contexto cultural do cliente e 
quais são minhas reações a isso?”, “Como as informações do cliente podem ser conflituosas?”, 
“Existem algumas variáveis culturais que estou a enfatizar mais do que o cliente?” e "há alguns 
problemas que estou a evitar?". 

3. Avaliar 
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O processo final é avaliar ou trazer ao pensamento consciente as questões de quão eficaz o formador 
tem sido com intervenções e processos de tomada de decisão. A flexibilidade e o pensamento crítico 
do formador são aprimorados por competências metacognitivas, incluindo a capacidade de aprender 
com os erros, para ajustar o comportamento, bem como a facilidade de alternar entre as estratégias 
conforme necessário, deixando espaço para melhorias. Dentro desse processo, o profissional de 
carreira deve refletir sobre questões, tais como: "quão úteis são minhas intervenções e em que base 
estou a determinar isso?" e "quão culturalmente congruentes são os resultados do aconselhamento 
com os objetivos desejados do cliente?".  

 

Métodos para melhoria de competências de diversidade 
 
A autoexploração e a autoconsciência são os primeiros passos para desenvolver e alcançar a 
sensibilidade cultural e à diversidade. Isso requer comprometimento e disposição pessoais. 
Ferramentas como técnicas de automonitorização e atenção plena, como registo no diário, também 
podem ser úteis. No que diz respeito ao conhecimento, os profissionais de carreira também precisam 
de estar atualizados e educar-se continuamente tanto com pesquisa empírica e literatura quanto em 
um espectro mais amplo de questões culturais, políticas e de diversidade.  

Construir no conhecimento, consciência cultural e diversa pode ser desenvolvida por meio de 
atividades comportamentais também, como a exploração do indivíduo com artes, experiência ou 
atividades de tomada de perspetiva. Sejam artes visuais (por exemplo, arquitetura e pintura), artes 
literárias ou performativas (por exemplo, dança, música, cinema e teatro), todos eles transmitem 
elementos (sub)culturais que podem ser explorados.  

Além disso, os profissionais de carreira podem beneficiar-se amplamente de atividades experienciais. 
Uma atividade experiencial é aquela que obriga o “aluno” a utilizar o material e vivenciá-lo, em vez 
de apenas aprendê-lo. Exemplos de tais atividades podem ser encontrados em Laszloffy e Habekost 
(2010) e descritas abaixo: 

• Participar num evento (social, político ou religioso) em que o assunto seja minoria; 
• Expor-se a uma religião à qual tiveram reações negativas, comparecendo a um culto e 

conversando com um dos membros; 
• Andar por aí com um broche de arco-íris e de mãos dadas com alguém do mesmo sexo; 
• Cumprir o papel do sexo oposto por um dia, incluindo: como andam, se vestem e conversam; 
• Participar numa aula com os olhos vendados e confinar-se a uma cadeira de rodas por quatro 

horas; 
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Finalmente, a tomada de perspetiva desafia os indivíduos a colocarem-se no lugar de um indivíduo 
num grupo marginalizado. Estudos mostram que a tomada de perspetiva pode despertar empatia e 
melhorar o comportamento dos participantes não apenas em relação ao grupo-alvo, mas também 
em relação a todos os grupos marginalizados. Apenas a escrever algumas frases ao imaginar os 
desafios distintos que uma minoria marginalizada pode enfrentar pode melhorar as atitudes pró-
diversidade e as intenções comportamentais em relação a esses grupos (Lindsey et al., 2015). A 
pesquisa mostra que quando as pessoas se envolvem ativamente na tomada de perspetiva, são mais 
propensas a sentir empatia com os alvos da tomada de perspetiva, incluindo o sentimento de 
preocupação com os seus infortúnios (Betancourt, 1990), compreendendo ou identificando-se com 
as suas experiências (Egan, 1990), sentindo-se positivo sobre as suas realizações (Aron, Aron, Tudor, 
& Nelson, 1991) e querendo ajudar ou se envolver noutros comportamentos pró-sociais (Batson et 
al., 2002). Consequentemente, os sentimentos empáticos levam a uma maior preocupação com o 
bem-estar dos outros; como tal, é mais provável que uma pessoa tenha atitudes positivas em relação 
aos outros do que pessoas que não sentem empatia (Madera et al., 2011). 

Em suma, os tipos de treino de diversidade incluem apenas consciência, apenas comportamento ou 
uma combinação de ambos os componentes (Bezrukova et al., 2012). O treino de conscientização 
concentra-se em fazer com que os participantes estejam mais cientes de seus próprios e de outros 
pressupostos, valores e preconceitos culturais (Robinson & Bradley, 1997; Baba & Hebert, 2004). O 
treino de construção de competências (comportamental) educa os participantes na monitorização 
das suas próprias ações e nas respostas adequadas às diferenças específicas, como identificar e 
superar barreiras de comunicação inter-raciais e atividades de tomada de perspetiva. As teorias de 
aprendizagem sugerem que os participantes podem compreender melhor o seu comportamento 
(estar cientes de por que estão a fazer o que estão a fazer), quando o treino de diversidade 
combina componentes de consciência e comportamentais, em vez de quando se concentra em 
apenas um (Raelin, 1997). 
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