
 

         
 

  Formação em habilidades e atitudes 

e não apenas em conhecimento 

Deixe-me recomendar um modelo que chamo de DICASS: (Demonstrar, 
Instruir, Confirmar em ação, Avaliar, Soltar e Supervisionar). Estes cinco passos 
são dinâmicos, precisando ser repetidos.  Não se pode simplesmente fazer cada 
um em sequência, somente uma vez, e pensar que acabou.  Será preciso fazer 
novas demonstrações e/ou mais instrução.  Os primeiros quatro passos são 
cíclicos, e devem ser repetidos quantas vezes forem necessários, até que a pessoa 
esteja pronta.  Mesmo independente, ela não deve ser abandonada.  Continue sob 
supervisão, podendo assim ter cobertura e se aprimorar. 

Algumas sugestões quanto aos cinco passos D.I.C.A.S.S: 

1. Demonstre como fazer o trabalho. 
 Esteja com eles; passe tempo com eles. 
 Seja um modelo do que você quer que eles sejam ou façam. 
 Treine-os no contexto de ministério real. 
 Faça uma simulação da vida real, se não puder treiná-los nesse contexto, 

(faça um estudo do caso, ou um pequeno drama espontâneo com várias 
pessoas nos papéis chaves). 

 Exponha para eles diversos modelos importantes que demonstram o que 
você quer ensinar, através de outras pessoas, biografias, vídeos e fitas. 

2. Instrua-os para serem o que você é e fazerem o que você faz. 
 Procure "momentos de ensino". 
 Dê a eles o conteúdo apropriado em pequenos pedaços que possam 

absorver. 
 Enfatize a aplicação.  Não dê novas informações até que tenham praticado 

o que você já passou. 
 

3. Confirme em ação num ambiente controlado. 
 Dê oportunidades para fazerem o que você tem ensinado.  Enquanto fazem 

estão aprendendo. 
 Não tenha medo de erros e falhas que naturalmente surgem nos 

momentos de ensaiar nova aprendizagem.  
 Esteja pronto para controlar ou limitar o impacto das falhas.  Você é a rede 

de segurança e não deve deixar que as pessoas sejam magoadas ou 
destruídas. 

         
 



 

4. Avalie os resultados no tempo apropriado.  É indispensável que prestem 
contas. 
 Faça a avaliação logo após o evento para não esquecer pontos importantes 

e perder o momento de ensino. 
 Não tenha expectativas de coisas que você não especificou. 
 Procure cuidadosamente os pontos positivos para afirmá-los. 
 Não tenha receio de fazer uma crítica construtiva que os ajude a aprender 

e crescer, baseada em sua experiência, mas procure limitar-se a um, dois 
ou três itens mais significativos para não desanimá-los. 

 Louve em público; critique em particular. 
 

5. Solte-os quando estiverem prontos.  Depois de vários ciclos de D.I.C.A. 
(Demonstrar, Instruir, Confirmar em ação e Avaliar), então delegue para eles 
alguma responsabilidade para que façam sozinhos.  Pouca coisa faz crescer 
como a responsabilidade de fazermos algo no qual fomos bem treinados. 
 Saia do caminho para que eles tenham a aventura de estar sozinhos. 
 Seja paciente com o crescimento das pessoas, sabendo que isso requer 

tempo. 
 Identifique o que você fará com as pessoas que não conseguem preencher 

o perfil do treinado de forma satisfatória. 
 

5. Supervisionar 
 Continue cuidando deles.  Seja um mentor que encoraja, e continue 

recebendo relatórios (informais ou formais, regulares ou não). 
 Lembre que treinamento e aprendizagem continuam a vida toda.  Ninguém 

para de crescer e melhorar.  Avaliação e treinamento contínuo fazem parte 
de um ministério eficaz. 

 
 
 

Mais informações: 

daniel.vargas@sepal.org.br                                 ilaene@sepal.org.br  
www.homensmentores.com.br                      www.mulheresmentoras.com.br  
 
 
 


