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“Estudar é como remar contra a corrente,  
se não se fazem progressos, 

 anda-se para trás.” 
 

(Provérbio chinês) 
 
 
Brissos Lino 
 
 
João Evangelista de Jesus Hipólito herdou provavelmente do pai – pastor 
evangélico falecido há uma vintena de anos – a seriedade e o sentido de 
missão que caracteriza os espíritos humanos mais elevados, mas também a 
simpatia, a solidariedade e a disponibilidade permanente para o Outro. 
 
A sua intensa actividade profissional, dividida entre dois países – Portugal 
e Suiça – não impediu que uma parte significativa do seu tempo fosse 
dedicada à formação. E como formador,  João Hipólito evidencia qualidades 
científicas e humanas que vale a pena realçar. 
 
Um dos aspectos mais importantes que encontramos presente no seu papel 
de formador é o extremo rigor que imprime à sua própria acção, sem 
pactuar com facilidades estéreis ou conveniências do momento, as quais 
são invariavelmente perniciosas a qualquer processo de ensino eficaz.  
 
Outra questão que se afigura estruturante na sua acção de formação é o 
compromisso que estabelece com os alunos e formandos. João Hipólito 
assume com prontidão e voluntariedade esse compromisso, perspectivando-
o na óptica de alguém que se encontra efectivamente ligado àqueles a quem 
ensina, e a quem também se entrega.  
 
O empenho no sucesso daqueles que forma e ensina está sempre presente, 
de forma bem visível, no relacionamento quotidiano com os seus alunos e 
formandos, como se quisesse dizer que o sucesso deles é também o seu.  
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O prazer de ensinar pode facilmente reconhecer-se nas suas aulas, onde a 
cultura científica e transversal aos diversos saberes vem facilmente ao de 
cima, para gáudio dos que têm o prazer de o escutar. 
 
O espírito inquieto no sentido da investigação, da busca permanente de 
um sentido para as coisas e de tentar ir sempre mais além nos seus 
conhecimentos e no seu desempenho é, igualmente, uma das características 
que sobressaem.  
 
Dizia Jean Jaurès que: “Não se ensina aquilo que se quer(...): ensina-se e 
só se pode ensinar aquilo que se é.”  É que, e para lá de tudo o mais, há 
que destacar a coerência  de João Hipólito com o modelo da Abordagem 
Centrada na Pessoa, do qual tem sido provavelmente o maior divulgador 
em Portugal. A sua atitude é francamente rogeriana, quer no sentido de 
saber escutar o Outro, aceitando-o sem condições e sem o condenar 
apressadamente, quer na disponibilidade que oferece, quer na compreensão 
empática, sempre presente, quer no retorno dessa compreensão ao Outro.  
 
A sua atitude perante a vida, especialmente agora que perfaz sessenta anos 
de idade, é a de alguém que gosta de viver mas não tem pressa.   
 
Talvez porque, como escrevia o poeta João d’Arruda em 1959 (pseudónimo 
literário de João Hipólito): 
 
“A morte não é o fim 
Para além da morte o mar 
O mar sem fim.” 

 
 
 


