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APRESENTAÇÃO

Existe algo comum na tarefa das mães, pais, professores, pro-
fessores-tutores, amigos, médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes 
sociais, educadores sociais, diretores espirituais, sacerdotes, coach, 
mentores: todos acompanham pessoas.

Porém, o acompanhamento, ainda que próprio do ser humano, 
também é uma arte que é preciso aprender, caso se queira exercê-la 
com eficácia. Boa vontade não basta.

O que pretendo, nas páginas seguintes, é tentar mostrar, de modo 
simples e claro, o caminho comum a todo tipo de acompanhamento, 
independentemente de ser terapêutico, educativo, parental, espiri-
tual, dietético ou desportivo. Todos têm alguma coisa em comum: 
significam um caminho de encontro entre pessoas, de modo que 
uma acompanha a outra (ou várias outras) no caminho de sua vida.

Nosso único objetivo é oferecer, a quem tenha vocação em 
acompanhar pessoas, chaves, instrumentos e um método que lhe 
permita fazer sua tarefa da melhor maneira possível. Não pretende-
mos oferecer um livro de terapia, nem de coaching, nem de counseling, 
embora aqui se encontre de tudo. Na realidade, nossa perspectiva é 
mais ampla e ambiciosa do que coaching, counseling e terapia, pois 
propomos um método que sirva para todo tipo de acompanhamento, 
e isso é feito com base antropológica personalista. Nossa proposta, 
no entanto, é mais modesta, pois queremos somente oferecer as 
primeiras pistas que deem precisão e tranquilidade a quem já exerce, 
ou quer exercer, a arte de acompanhar.
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Estas páginas, enfim, cristalizam anos de prática no acompa-
nhamento de pessoas, famílias, grupos, e coletam conhecimentos 
ordenados procedentes da antropologia, psicologia, coaching, acom-
panhamento espiritual. Por outro lado, mencionarei o motivo que 
me fez ativar o gatilho para a escrita deste livro. Em primeiro lugar, 
o convite do Papa Francisco em Amoris laetitia para que sejamos 
peritos na arte de acompanhar. Penso que, de maneira simples, ele 
encontrou uma das prioridades e um dos elementos essenciais para 
este período da história. Em segundo lugar, tudo o que foi experi-
mentado e aprendido no primeiro mestrado em coaching familiar 
universitário, pelo Instituto da Família de Ourense (www.institu-
todafamilia.es) e com o aval da Universidade Francisco de Vitória, 
instituição especialmente sensível à importância do acompanha-
mento na educação. Esse mestrado, assim como outras atividades 
de acompanhamento promovidas pelo Instituto da Família, tem 
enriquecido o conteúdo destas páginas. Por último, mas não menos 
importante, a experiência de acompanhamento de adolescentes, jo-
vens, adultos, idosos, casais, matrimônios, famílias, comunidades e 
equipes docentes, nos mostrou a utilidade de escrever estas páginas.

Só nos falta assinalar os símbolos que empregamos para os 
diversos textos complementares:

Texto do autor: 

Parábola: 

Pare para pensar: 

Ferramenta prática: G

Entrando em detalhes: M
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SOBRE O ACOMPANHAMENTO

1. Introdução

Acompanhar o outro é um ato de amor. Por isso acaba sendo 
uma tarefa natural ao ser humano, posto que todos são dos outros, 
com os outros e para os outros. Uma vez que somos comunitários, 
somos acompanhados e acompanhantes naturais. Não são as muitas 
tecnologias, nem os muitos objetos acumulados, nem o currículo 
adquirido, nem o pensar muito, que nos fazem existir. É preciso 
descartar Descartes. A verdade mais profunda do ser humano é esta: 
“Sou amado, logo existo”. E uma das formas de amor, isto é, de tra-
tar uma pessoa como tal, é acompanhá-la no caminho de sua vida.
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2. Acompanhar é uma arte

A arte de acompanhar

  Acompanhar uma pessoa (ou um conjunto de pessoas) é 
uma arte, ou seja, é saber fazer. Por isso, é preciso aprender 
e praticar. Só então, como toda arte, pode-se tentar ensinar. 
Mas somente quem conhece o método ou o caminho usado por 
aqueles que já são experientes em acompanhamento é que irá 
aprender. Essa arte é natural à pessoa, pois consiste na arte de 
caminhar junto aos outros de modo que nossa presença seja pro-
veitosa para eles. Que características há na arte de acompanhar?

  Esse saber fazer consiste em uma atividade de doação, isto 
é, em doar-se. E o que é doado, acima de tudo, é a própria pes-
soa que acompanha. Não se trata, portanto, de uma atividade 
técnica, de aplicar um conjunto de protocolos de atuação ou de 
procedimentos ou ferramentas: consiste em uma atividade em 
que quem acompanha doa-se ao acompanhado.

Portanto, a coisa mais importante que se pode dar ao outro não é 
seu conhecimento psicológico, sua experiência, as técnicas aprendidas, 
mas, sim, a si mesmo. Quanto mais qualidade e amadurecimento o 
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acompanhante tiver, melhor será o acompanhamento. Ter boa dis-
posição e ser uma pessoa de muitos quilates não basta: a formação e 
experiência fazem falta. Mas o substrato básico do acompanhamento 
está no doar-se por parte de quem acompanha, no trabalho que realiza 
e no encontro com o acompanhado.

  O acompanhamento também é uma relação de encontro 
entre pessoas, assimétrica, contínua e parcialmente estruturada, 
em que um ajuda, habilita e orienta o outro em seu caminho de 
crescimento pessoal. Para isso, o acompanhante cria espaços de 
apoio, impulso e possibilidade para o acompanhado.

O centro desse encontro é sempre o acompanhado, sua pes-
soa, sua plenitude, e não o acompanhante nem as técnicas ou os 
procedimentos.

  Acompanhar é caminhar junto ao outro, fazer-se presente 
através do encontro, porém, sem invasão, criando confiança e 
segurança. Acompanhar é criar espaço ao outro através da escuta 
ativa e plenamente conectada com o outro, através da linguagem 
verbal e não verbal. Acompanhar, portanto, é ser o contexto em 
que o acompanhado possa crescer como pessoa.

Acompanho, enfim, com a presença e a palavra, mostrando ao 
outro que sua vida tem um valor infinito, que sua vida vale a pena 
e que nada do que se vive ou se viveu é inútil.

Acompanhar pressupõe saber ouvir e saber perguntar para que 
o acompanhado se conheça melhor, conheça sua situação, descubra 
seus objetivos, as possibilidades que aparecem ou que podem ser cria-
das e as mudanças que precisam ser introduzidas em sua vida para 
que possa confrontar-se com suas incongruências. Trata-se, enfim, 
de uma tomada de consciência de sua vida e suas possibilidades.
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Estilos de acompanhamento

Acompanhar pode ser feito de muitas maneiras. Geralmente se 
fala de acompanhamento centrado no problema ou acompanha-
mento centrado na pessoa.

– No acompanhamento centrado no problema, o acompanhan-
te concentra-se na própria situação, deixando de lado os aspectos 
subjetivos e vivenciais, isto é, como a pessoa vive, sua emotividade, 
o papel do problema em sua vida...

– No acompanhamento centrado na pessoa leva-se em conta a 
pessoa em sua totalidade, o modo como vive, seus valores, sentimen-
tos, objetivos, ideais: a questão é abordada a partir daí. Busca-se, 
sobretudo, o crescimento pessoal, a cura, a tranquilidade, a acolhida.

De nossa parte, optamos pelo acompanhamento da pessoa, 
embora, em algum momento do processo, tenhamos que intervir 
para resolver uma questão específica com inteligência cuidadosa.

Ao mesmo tempo, dependendo da atitude do acompanhante, 
temos dois outros estilos: diretivo ou facilitador.

– No estilo diretivo, a pessoa diz ao outro o que ele tem que 
fazer, há uma imposição, como especialista, em função de seu papel. 
Leva a pessoa por uma determinada direção. Conselhos, persuasão, 
soluções concretas, correção, são utilizados, mas poderia levar à 
manipulação, à chantagem, ao julgamento moralizante.

– No estilo facilitador, o acompanhante recorre às capacidades 
do acompanhado, a seus recursos, sua responsabilidade, para que 
busque alternativas. Será ouvido e o objetivo é que seja responsável 
por seu crescimento.



16

Xosé Manuel Domínguez Prieto

De nossa parte, preferimos o estilo facilitador como base, mes-
mo que em algum momento seja preciso intervir diretivamente para 
ajudar a pessoa a aprofundar e passar do imediato ao profundo.

Quando um estilo predomina, não quer dizer que não seja fun-
cional usar outros em algum momento. Por exemplo, nos momentos 
de bloqueio emocional por parte do acompanhado ou de cegueira 
extrema, podem ser feitas sugestões diretivas.

 M Acompanhar, portanto, não será meramente uma atividade 
de diálogo, mas, às vezes, será apropriado oferecer ferramentas, 
conhecimentos, sugestões que permitirão ao acompanhado 
realizar novos desafios. Nem tudo o que o acompanhado pre-
cisa para o seu desenvolvimento já estará presente nele. Pelo 
contrário, pode apresentar deficiências significativas que, uma 
vez descobertas, ele precisará de ajuda para resolvê-las. Inclusive, 
acompanhar significa, às vezes, curar as feridas no acompanha-
do, e outras animá-lo, apoiá-lo, mostrar confiança...

Em todo caso, não se pode perder de vista que o principal espe-
cialista na vida e nas possibilidades do acompanhado é ele mesmo, 
e que será ele quem terá que pescar o próprio peixe. Quem pode 
escrever melhor a biografia de Luis Fernández Pérez é um certo 
Luis Fernández Pérez.

Acompanhamento integral
O acompanhamento que pretendemos precisa ser integral, isto 

é, a pessoa integrada a todas as suas dimensões. Isso implica:

– Dimensão corporal, de modo que o corpo esteja integrado à pes-
soa, O corpo permite a expressão da pessoa e a aproximação à pessoa.
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– Dimensão intelectual, de modo que a pessoa pense e raciocine 
corretamente sobre o que lhe preocupa.

– Dimensão afetiva, de modo que a afetividade seja aquilo que o 
abra para a realidade e o impulsione, e não uma fonte de sofrimento 
e de ofuscação.

– Dimensão volitiva, de modo que sua vontade, fortalecida, 
permita que ele decida e perceba quem é chamado a ser.

– Dimensão relacional e comunitária. A pessoa, atuando, faz a 
sua vida. E, caso queira mudar, isso sempre se dá através do com-
promisso onde estejam seus valores. Valores reais são aqueles com 
os quais me realizo. O delírio ou devaneio são formas patogênicas, 
escape da realidade, como ocorre nos espiritualismos, intelectua-
lismos, sentimentalismos, hedonismos.

– Dimensão espiritual. Acompanhamento no âmbito das grandes 
perguntas, do sentido da vida, dos valores, dos grandes amores e 
esperanças.

– Dimensão biográfica, porque a pessoa é um ser que se faz com 
sua história. Por isso terá que levar em conta suas opiniões, seus 
fracassos, contextos pessoais, educativos, relacionais.

  Antônio tem 52 anos, casado e com dois filhos, com traba-
lho estável que não o satisfaz (porque não foi para exercer essa 
atividade que ele estudou e pelo baixo salário), que assinala que 
tem episódios recorrentes de tristeza, cansaço permanente, difi-
culdades para dormir à noite toda, alguns problemas no trabalho 
e perda de gosto pelas coisas do cotidiano. Conta que sua esposa, 
que no início se mostrava atenta para apoiá-lo nos momentos em 
que estava para baixo, passou a acusá-lo de ser sempre negativo, 
e, posteriormente, foi se distanciando e terminou por seguir 
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com a própria vida: seu esporte, seu trabalho, suas amigas... 
Ele diz que ultimamente também perdeu o apetite, deixou de 
ver os amigos e afirma reiteradamente que sente que “não vale 
nada”. Inclusive, no trabalho, já chamaram sua atenção várias 
vezes pelas distrações e baixo rendimento. Decidiu ir ao médico, 
que confirmou o diagnóstico de “depressão” e lhe propôs que tomasse 
fluoxetina (um antidepressivo). Em dois meses, começou a se achar 
melhor, mas, um pouco depois, teve outra recaída, e o médico 
optou por diminuir a fluoxetina e introduzir a paroxetina, para 
ver se seria melhor.

Essa situação, que se repete uma ou outra vez na vida prática, 
mostra algo essencial: a tendência generalizada a reduzir a “so-
lução” dos problemas pessoais à mera terapia farmacológica. 
Entretanto, os psicofármacos, como sabemos bem, reduzem os 
sintomas, mas não curam. Uma pessoa como Antônio precisa 
muito mais do que fluoxetina ou paroxetina: a cura emocional, 
a reconstrução de suas relações familiares e pessoais, ajuda para 
compreender-se melhor, para que seus pensamentos sejam mais 
adequados, um apoio pessoal que lhe permita descobrir algum 
sentido para sua vida, que o anime a prosseguir, retomar a autoria 
de sua própria história. Antônio necessita de um acompanha-
mento pessoal e, também, psicológico.

Para que acompanhamos?
O acompanhante tem a missão de criar o contexto para que:

– O acompanhado cresça e amadureça como pessoa (tanto ele 
pessoalmente como sua comunidade).
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– O acompanhado enfrente sua vida, e isso significa aceitar que 
as coisas são como são, que vive com as pessoas com quem vive, que 
são como são, e que ele mesmo é como é. Se a realidade das coisas 
não for vista e aceita, não há nenhuma forma de iniciar um processo 
realista de mudança. Muitas vezes, a aceitação do inevitável não faz 
nenhuma mudança desnecessária.

– O acompanhado reconheça as desculpas e estratégias de au-
toincapacitação que operam em sua vida, de modo que, onde antes 
dizia “não posso”, reconheça que queria dizer “não quero”. Toda 
desculpa ou fuga impede o crescimento pessoal e a maturidade. 
Portanto, a pessoa precisa enfrentar sua vida. Precisa abraçar aquilo 
que queria evitar.

– O acompanhado desenvolva o máximo de responsabilidade e 
criatividade por sua vida pessoal e comunitária. E também, quanto a 
seus problemas, a pessoa precisa assumir sua responsabilidade. Ainda 
que não a tenha, não totalmente, diante dos problemas, precisa ter 
atitude e encontrar resposta para eles.

– O acompanhado seja capaz de sair de si e de assumir compro-
missos com outras pessoas e com tudo que seja valioso. Cada apelo 
para que seja uma pessoa, e para o que seja pelos próprios caminhos, 
deve ser encarado como compromisso e este como ações concretas. 
Quando esses compromissos e essas ações não existem, a vida da 
pessoa fica esterilizada.

– O acompanhado possa compreender melhor sua própria 
situação, se for capaz, de certo modo, de observar de fora suas difi-
culdades, de perceber que é maior que seus problemas e que pode 
lidar com eles. Essa tomada de distância com respeito a si é o que 
permite ao acompanhado ver os problemas de outro modo, realizar 
adequadamente a compreensão de sua vida sob outra perspectiva, 
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em outras categorias. Porém, o que importa não é a busca do porquê 
da situação ou dos sintomas, e sim o para quê, a causa final do que 
ocorre. Diante de uma longa tradição, de base psicanalítica, que 
supõe que o reviver ou retomar ao passado significa sua sutura e 
superação, cremos que isso nunca levou a verdadeiras mudanças e 
que, além disso, pode solidificar o passado, parecendo uma conde-
nação para o futuro; pelo contrário, a chave para a pessoa está no 
horizonte axiológico e no sentido em que é direcionada.

– O acompanhado possa estabelecer novas e mais saudáveis expe-
riências afetivas, graças ao clima de empatia, aceitação incondicional 
e calor que se dá na relação de acompanhamento. Assim, melhores 
relações poderão ser estabelecidas com aqueles que o acompanham.

– O acompanhado proponha-se a mudar, para ir de onde está 
até onde é chamado a estar, onde ele descobre que quer ir.

– O acompanhado possa estabelecer um projeto de vida no 
qual são estabelecidas especificamente as etapas a serem seguidas 
nesse caminho.

– O acompanhado enfrente a tomada de decisões apoiado em 
valores e ideais, e, posteriormente, possa articulá-la em projetos de vida 
construtivos.

– O acompanhado possa adquirir novas competências, isto é, 
hábitos de comportamento construtivos (quer dizer, o que a filosofia 
tradicional chamava de “virtudes” e a psicologia atual, de “com-
petências”). Esse tipo de comportamento servirá para confrontar 
justo aqueles problemas que tinha, buscando novas soluções prá-
ticas. Desse modo, o acompanhamento pode se converter em um 
fortalecedor ou reconstrutor do caráter da pessoa. Ao melhorar 
suas competências, a pessoa sente-se mais dona de si, dispõe mais 
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de si, consegue mais autocontrole, eficácia e, consequentemente, a 
percepção de sua autoeficácia. Se a pessoa toma as rédeas de sua 
vida, amadurece.

– O acompanhado possa descobrir ou recuperar seu sentido 
existencial e seu horizonte de valores objetivos e ser capaz de orientar 
sua vida a partir deles.

Características do acompanhante
Embora acompanhar seja uma tarefa que toda pessoa pode fazer 

e que é inato ao ser humano, nem toda pessoa é igualmente idônea 
para um acompanhamento “de qualidade”, tal e como o apresen-
tamos aqui. É preciso contar com certas características, atitudes e 
conhecimentos que a habilitem para um acompanhamento eficaz.

  A pessoa que acompanha precisa ter um grau razoável de 
maturidade, equilíbrio emocional, autoconhecimento e autoa-
ceitação, autoestima positiva, que lhe permita aceitar as con-
trariedades e asperezas do encontro, sem fracassar no processo. 
Portanto, trata-se de uma pessoa emocionalmente estável, que 
vive de um sentido existencial e é capaz de deixar de ser o cen-
tro das atenções, para participar e se comprometer com a vida 
dos outros. Para isso, é preciso ter paz interior, saber discernir e 
ter momentos de silêncio em que possa se acalmar e conseguir 
ver seu próprio rosto e o rosto do outro. Com muito barulho 
interno, o acompanhamento não é possível.

Para isso, ele deve ter sido acompanhado e ter uma certa jornada 
existencial que permita ampla perspectiva das diferentes idades da 
vida. Portanto, um simples diploma em Psicologia ou um certificado 
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em coaching, por si só, não o qualificam a acompanhar alguém, se 
não existe, além disso, o calor humano, a maturidade e a capacidade 
de descentralização para atender o outro.

Às vezes, inclusive um grau clínico pode ser um obstáculo 
para o acompanhamento, pela tendência em aplicar os “rótulos 
nosológicos” (depressão, distimia, fobia, psicose, TOC, TAG etc.) 
como se definissem a pessoa, identificando-a por sua disfunção. 
Quem acompanha, olha a pessoa como pessoa e não como caso, 
olha o outro como alguém com quem está viajando e não como 
um problema. Dá-se conta de que as pessoas são maiores que suas 
circunstâncias ou condições.

Quem acompanha precisa contar com certas características 
naturais que sempre podem ser melhoradas, como empatia, interesse 
pelas pessoas, confiança em si mesmo, paciência, humor, capacidade 
de cooperação e estar disposto a uma aprendizagem contínua (pois, 
para acompanhar bem, não basta a boa vontade: há muito para 
estudar e aprender).

Por último, a respeito do acompanhado, necessita ter certas 
atitudes: confiança em si mesmo, assertividade, habilidades co-
municativas, escrúpulos, tolerância com a diversidade de opiniões, 
misericórdia com as deficiências do acompanhado, acolher sem 
julgar, prudência e bom senso.
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3. A quem acompanhamos

Acompanhamos sempre uma pessoa real, não um caso. Acom-
panhamos Hugo, Paula, Fernando, Luís, Maria e João e José, não 
um caso de depressão, um caso de ansiedade ou um caso de con-
flito matrimonial próximo à separação. A coisificação (mediante 
“rótulos”) do acompanhado é um dos grandes obstáculos para um 
acompanhamento pessoal. O acompanhado não é um emissor de 
comportamentos disfuncionais ou inadaptados, não é um caso, não 
é um suporte de traumas e impulsos, não está reduzido a compor-
tamentos, a pensamentos, a um temperamento ou a uma história.

  A pessoa a quem acompanhamos é, antes de tudo, um ser 
com dignidade, livre, responsável, chamado para realizar sua 
vida, pessoal e comunitária, por uma vocação específica e plena. 
E não é só “uma pessoa”, e sim “essa pessoa real”, com seu corpo, 
sua idade, seu lugar, sua história, sua identidade, seus medos e 
suas fragilidades, com suas genialidades e obras.

Por ser pessoa concreta, precisa realizar sua vida, entender sua 
limitação e, além disso, saber que está com dificuldades. Ser pessoa é, 
sempre, ser pessoa frágil, estar incompleta, prematura, não acabada. 
Portanto, submete-se a sofrimento em seu processo de crescimento 
pessoal. Por isso, necessita ser acompanhada.
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Quem é a pessoa
Acompanhar não é um processo mecânico, e sim de encontro 

pessoal. Não se trata de aplicar procedimentos e técnicas a algo, e 
sim de estar em um processo de encontro com uma pessoa. Portanto, 
temos que ter consciência, antes de tudo, de quem é aquele a quem 
acompanhamos: uma pessoa.

A pessoa é aquele ser que não é nem pode ser tratado como coisa.

A tentação mais frequente na hora de descrever quem é uma 
pessoa, é reduzi-la a uma de suas dimensões: corpo, psique, dimensão 
social. Mas, assim, a coisificamos. E, coisificada, a pessoa torna-se 
gerenciável, manipulável e descartável. Entretanto, no acompanha-
mento adequado evita-se toda forma de coisificação, pois trata-se de 
uma relação de respeito pessoal que parte da tomada de consciência 
da absoluta dignidade do acompanhado.

A dignidade da pessoa, isto é, a qualidade pela qual cada 
pessoa vale por si mesma, e seu valor são infinitos, são uma expe-
riência fundamental que começa na intuição de que a pessoa é o 
oposto de uma coisa, de que não é um “quê”, e sim um “quem”. 
Portanto, a pessoa é aquela realidade que não pode ser tratada 
como objeto, que não deve ser utilizada, rotulada. A pessoa tem 
valor por si mesma, independentemente de sexo, raça, riqueza, 
inteligência, qualificação acadêmica ou trabalhista, sucesso 
econômico. E quem acompanha, assim como o acompanhado, 
precisa saber disso.

Em face das coisas que são pura exterioridade, a pessoa é exte-
rioridade e interioridade.
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Essa interioridade é o que permite que a pessoa tenha cons-
ciência de si mesma, ou seja, permite que possa dizer “eu”, “me”. 
“mim”. E esse interior, por outro lado, tem uma dimensão psíquica: 
a pessoa é inteligente (capta a realidade), é afetuosa (é afetada pela 
realidade que se faz presente) e é volente (quer dizer, tem capaci-
dade de querer ou não o que o intelecto lhe apresenta). Mas, em 
segundo lugar, a pessoa tem mais profundidade, porque há um 
nível mais profundo que dá unidade à pessoa e a define como tal: 
é a dimensão espiritual.

Dessa dimensão, a pessoa adquire sua própria identidade, pois é 
ela que define seus amores, esperanças e convicções. Essa dimensão 
permite explicar que não somos simplesmente o que somos, quer dizer, 
o conjunto de nossas qualidades naturais ou adquiridas, e sim que 
a pessoa melhor se define pelo que está chamada a ser. Cada pessoa, 
colocando em jogo suas qualidades, pode ir descobrindo seu próprio 
caminho, pode dar-se conta de que quer exercitar o que descobre 
como essencial dela mesma. E essa chamada a viver de determinada 
forma, para pôr em prática certa maneira de ser em resposta a uma 
inclinação, é o que pode ser chamado de vocação ou (chamada pessoal) 
(que vai muito além do profissional).

A pessoa é corporal, é psíquica e é espiritual. Juntas, essas 
dimensões formam um sistema, de modo que cada uma delas 
afete e defina a totalidade.

Por isso, podemos dizer que a pessoa não tem corpo, mas sim 
que é corporal. E as características do corpo – sexo, idade, força 
etc. – afetam a totalidade. O pensamento é todo sexuado e, tam-
bém, a afetividade. Mesmo assim, a inteligência é afetuosa (capta 
calorosamente a realidade) e mediada corporalmente. Quer dizer, 
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cada detalhe característico da pessoa é o detalhe de todas as outras, 
afetando a todas e definindo-se fisicamente em função das demais.

A dimensão espiritual é aquela que “personaliza” a unidade 
psicossomática na qual a pessoa é, o que torna o corpo e a psique 
pessoais. Embora a pessoa não seria tal sem seu corpo e sem seu 
psiquismo, ela tem capacidade de atuar sobre eles. Essa capacida-
de é o autotranscendimento. A pessoa, enquanto espiritual, está 
sempre se posicionando diante de si mesma, é dona de sua vida, 
de seu corpo e de seu psiquismo, mostrando, assim, o poder que 
exerce sobre seus condicionamentos psicofísicos. A pessoa é tal 
por ser dela.

A pessoa é um ser inacabado e tem que realizar sua própria vida.

De fato, a pessoa tem outra característica que é fundamental 
ser levada em conta na hora do acompanhamento: a pessoa é um 
ser inacabado e tem como tarefa fazer sua própria vida. E, como tem 
consciência de si, pode projetar quem quer ser, pode escolher entre 
as possibilidades para ser de um ou outro modo. A pessoa é livre e, 
por isso, o perfil de sua vida, a ser adquirido, depende dela. Cada 
um de nós esculpe sua própria estátua: esta é nossa responsabilida-
de. A pessoa é chamada a ser autora de sua vida. Deixar por conta 
dos outros ou renunciar a essa autoria é sinal de imaturidade ou de 
bloqueio pessoal.

No entanto, o fato de termos que fazer nossa própria vida não 
significa que somos autossuficientes para essa tarefa. Toda pessoa, 
para construir sua própria figura, sua própria biografia, precisa 
apoiar-se nos outros. Ao contrário das coisas, que são realidades 
fechadas em si mesmas, a pessoa é uma realidade aberta. E não 
apenas aberta, mas orientada para outras pessoas. Estar aberta aos 
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outros significa que somos em relação com outros. Mas essa relação 
com os outros, que é essencial à pessoa, não se reduz a “ser com os 
outros”. Implica, também, “ser dos outros” e “ser para os outros”.

Sentido e chamado: os caminhos de 
personalização

O acompanhamento consiste em caminhar ao lado do outro, 
para que se possa estar disposto a fazer sua própria vida a partir da 
descoberta do seu sentido existencial e daquilo a que foi chamado.

A atividade de qualquer pessoa, em seu conjunto, vai além de 
seus impulsos ou motivos, responde a um sentido e a um chamado.

O chamado é o único caminho pelo qual cada pessoa é convidada 
a dirigir-se até sua plenitude.

É por isso que a vocação pessoal é uma fonte de significado, 
orientando a biografia pessoal, pois é com ela que a pessoa se des-
cobre como alguém que está sendo chamado para além de simples-
mente se manter na existência: descobre-se chamada a atualizar e 
aperfeiçoar tudo o que é.

Descobrir esse chamado é descobrir a promessa de uma nova vida. 
O modo concreto pelo qual descobre que pode ir se aperfeiçoando, 
constitui a lei de seu trabalho. A vocação é a maneira concreta na 
qual a pessoa precisa percorrer o caminho de sua vida. Essa vocação 
é experimentada como aspiração, como orientação pessoal. Desse 
modo, a pessoa só se desenvolve com a tomada de consciência de 
sua vocação e do compromisso para com ela. A vocação é, portanto, 
fonte de significado para orientar a vida pessoal.
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O chamado constitui o acontecimento do que brota da própria 
identidade. Todo acompanhamento deve levar, direta ou indireta-
mente, a apresentar à pessoa indicações de que ela é chamada a algo 
mais do que viver o dia a dia, a descobrir que tem um caminho 
pessoal a percorrer, que sua vida é única e que ela tem uma missão, 
um rosto próprio. Portanto, ao descobrir que sua vida tem um sen-
tido único, a pessoa energiza sua vida respondendo a esse chamado.

Sentido e plenitude

A vida de uma pessoa e cada circunstância nela contida têm um 
sentido, têm sempre um para quê que pode ser descoberto. Viver ten-
do consciência do sentido daquilo que acontece, é viver iluminado, 
com luz, energizado. Quando a pessoa descobre que seu trabalho 
tem sentido, seu amor tem sentido, suas dificuldades têm sentido, 
suas crises têm sentido e sua vida inteira tem sentido; dessa forma 
sua vida muda radicalmente.

É preciso que se leve em conta que o sentido do qual falamos 
agora não é a lógica interna que tem cada atividade que fazemos, o 
porquê de cada ação, mas sim um sentido global, pessoal, mas não 
subjetivo, quer dizer, não depende da imaginação, ou da vontade, 
ou da inteligência pessoal. Não se inventa, e, sim, se descobre.

  Onde podemos encontrar esse sentido? Esse sentido pode ser 
encontrado quando se coloca em jogo as próprias habilidades, 
através de eventos significativos (especialmente os dolorosos) e 
mediante a experiência comunitária (as outras pessoas, impor-
tantes para nós, fazem com que suas presenças ressoem para 
onde sou chamado).
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Esse sentido manifesta-se em duas esferas: objetiva e subjetiva.

– Objetivamente se mostra à pessoa um conjunto de valores, 
isto é, de coisas (ações, pessoas, decisões, atitudes) que se apresentam 
como importantes e que, portanto, nos chamam, apelam a nós. 
O valioso é uma fonte de significados à medida que é realizado, 
levado a cabo. 

– Subjetivamente, esses valores postos em relação com a própria 
vida são os que mostram à pessoa seu próprio chamado.

Assim, todos podemos descobrir que a justiça é objetivamente 
importante, e isso oferece um caminho para as nossas ações. Mas 
alguém, subjetivamente, pode descobrir que a realização do valor 
da beleza em forma de arte musical é seu próprio caminho.

A pessoa atua como tal quando responde com a ação àquilo que 
se apresenta como valioso, como tendo significado. Também dessa 
maneira constrói sua própria vida. A pessoa descobre seu sentido 
na resposta a seu chamado e ao que tem valor.

Mas essa realização do significado tem um horizonte para o 
qual é direcionado: a plenitude. Em todas as pessoas, constatamos 
que há um desejo de ir além, de “doar-se”, uma aspiração a existir 
em plenitude ou vontade de ser. Esse desejo é um desejo além 
de todos os desejos particulares, dos desejos naturais e daqueles 
promovidos socialmente. É um desejo de ir além de si mesmas e 
sobrepujar-se. O que a pessoa busca sempre é a plenitude, unificar 
e equilibrar todas as suas dimensões: corporal, intelectual, afetiva 
e volitiva.

  A pessoa está pronta para o absoluto, e não descansará até 
que descanse no absoluto.
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Se esse caminho para a plenitude não for alcançado, ela pro-
curará substitutos em ter, nas experiências hedonistas, em buscar 
sucesso, poder... Mas estará sempre insatisfeita.

Abertura ao outro
A pessoa, conscientemente, se dá conta da realidade: se dá conta 

de si mesma, da realidade física e das outras pessoas. É capaz de sair 
de si e dar-se conta de que existem realidades diante dela.

  Como, para realizar a sua vida, a pessoa não é autossuficien-
te, ela descobre que precisa apoiar-se na realidade e, sobretudo, 
nas outras pessoas. Para ela, cada “eu” é sempre a respeito de 
um “você”. Esse fato é o que estabelece o evento central da vida 
de todos: o encontro com outra pessoa. Somos pessoas graças 
ao que somos a partir de outras pessoas, com outras pessoas, e 
vivemos para outras pessoas.

No entanto, nem todo encontro com os demais é um aconteci-
mento personalizante. Depende de como o outro é tratado. Existem 
várias possibilidades:

– Tratá-lo como uma coisa, ou seja, como um meio ou instru-
mento para muitos fins. Se o vínculo com o outro é coisificante, a 
relação que estabelecemos é uma relação mecânica e alienante, que 
esmaga sua dignidade. O resultado de tratar assim as outras pessoas 
é a constituição de mera massa humana.

– Tratá-lo como sócio, colaborando com ele em função de uma 
necessidade e da relação que desempenha (como condutor, colega 
de trabalho, chefe, professor), mas tratando de modo impessoal, 
sem se importar com essa pessoa. Se esse vínculo com o outro é 
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produzido, a relação que se estabelece é de associação, e o resultado 
é formar uma sociedade.

– Tratá-lo como pessoa, como fim em si mesmo, por sua 
dignidade pessoal, como alguém único e valioso por si, a quem 
acolho e a quem me doo para que seja quem está chamado a ser. 
Se a vinculação ao outro é pessoal, a relação que se estabelece 
é comunitária, e o resultado, uma comunidade. Somente nesse 
caso a relação com os outros dá lugar a um autêntico encontro 
em que cada um é impulso para o outro, ponto de apoio e fonte 
de possibilidades.

O acompanhamento, e em geral todo crescimento da pessoa, 
ocorre através do encontro, porque é um acontecimento que afeta 
o mais profundo da pessoa. O encontro consiste em fazerem-se 
presentes duas pessoas, uma diante da outra, conscientemente, de 
modo que cada uma acolha a outra tal qual é e doe-se a ela como 
pessoa. No encontro, cada uma é para a outra um chamariz que 
a descentra e a chama, para que sua vida se torne uma resposta à 
outra pessoa.

O encontro ocorre mediante o diálogo.

O diálogo é a realização da abertura interpessoal. Através 
do diálogo, uma pessoa expõe-se à outra, comunica-se com ela, 
realizando certa forma de comunhão. Para que haja diálogo, os 
que ali estão precisam ser capazes de certas ações pessoais (mas no 
acompanhamento, de modo especial, quem acompanha precisa 
procurar o diálogo):

– Sair de si, de seus esquemas conceituais prévios sobre o outro.
– Colocar-se no lugar do outro.

– Escutar o outro e deixar-se interpelar por ele.
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– Responder ao outro, considerando sua situação e sua pessoa 
como aquilo que importa.

A pessoa a quem acompanhamos  
como um ser que sofre

Todas as pessoas necessitam ser acompanhadas. Mas algumas se 
dão conta e pedem para alguém as acompanhar, pois descobrem 
que experimentam algum tipo de dificuldade ou mal-estar que 
as faz desejar mudança e um ponto de apoio.

Esse mal-estar às vezes é expresso em forma verbal, em forma 
de sintomas corporais e psíquicos – insônia, ansiedade, amnésia, 
raiva, falta de concentração, tristeza, excitação, que são vividos 
afetivamente de modo desagradável. Outras formas de esse mal-
-estar se manifestar é na experiência de conflitos, de problemas de 
comunicação ou de comportamento que elas mesmas sentem que 
não conseguem superar e os percebem como inadequados e que 
as fazem sofrer.

O que experimentam, de modo consciente ou inconsciente, é 
uma diminuição de suas capacidades, ou de seu crescimento, ou de 
sua vida em sociedade. Descobrem limites, frustrações, sofrimentos, 
dificuldades consigo mesmas ou com os demais.

Pedir ajuda, nesses casos, é um ato profundamente humano, mas 
sempre implica, por parte da pessoa, o reconhecimento de sua 
falibilidade, fracasso, limitação e impotência, que é precisamente 
a condição para o crescimento pessoal.



33

A ARTE DE ACOMPANHAR

Saber pedir ajuda é condição para a cura e o crescimento. A 
autodeificação, o manter-se à custa do que fora sua própria imagem, 
acreditar-se forte... é um engano que impede o crescimento e que, 
finalmente, a realidade sempre acaba negando através da dor, do 
erro e da frustração.

Certamente, o reconhecimento da própria limitação não está 
em desacordo com o conhecimento dos próprios potenciais e 
capacidades, das forças e talentos como base de um crescimento 
pessoal. A pessoa tem suas potencialidades, mas não consegue 
tudo. A tomada de consciência dos limites é condição para a cura 
e o crescimento pessoal.


