
MESTRE OU PROFESSOR? 

Há duas palavras: Professor e Mestre. Há os professores e há os mestres.  

A Mário Dionísio dificilmente se lhe chamava mestre. Como ao meu pai. Professor é mais 

concreto: uma pessoa sabe, tem conhecimentos e passa-os a outras pessoas, aos alunos. Há 

Mestres sem alunos; mas ninguém, sem ter alunos, pode ser professor. Mestre é um título. 

Professor é um trabalho. “Mais simpático…”, pensaremos todos, mais humilde. E no entanto os 

alunos, quando se disse que tinha começado a haver liberdade em Portugal, depois do 25 de 

Abril, acharam que tinha de deixar de haver professores, passavam só a aturar os mestres. 

Porque, se eu quiser ser muito reaccionário direi que quem não soubesse nada e nada ensinasse 

não deixava de ser mestre e com professores era necessário aprender. Muito sofreu o meu pai 

quando lhe disseram que não podia continuar a haver aulas ex-cátedra. (Ele queria lá saber da 

cátedra, passava horas a estudar e a preparar as aulas, a clarificar a matéria para a transmitir aos 

que ele, no seu trabalho, iria ensinar, e com quem também convivia, trocava ideias, se divertia, 

etc, esquecido da diferença de idades, de conhecimentos, da diferença de experiencia da vida de 

uns e outros. O resultado era tão pouco ex-catedra que o meu pai foi chofer de dois dos seus 

alunos, o Ruy Belo e a Teresa, para os levar a algum lado no seu volkswagen, no dia do seu 

casamento, porque os noivos se tinham esquecido de combinar a lua-de-mel.  

Talvez para fugir à imitação destes dois tão bons exemplos, Mário Dionísio e o meu pai, eu 

nunca quis ser professor. E agora não é que comecei a tomar-lhe o gosto? E mais, volta e meia 

há alguém que se lembra de me chamar Mestre! Mestre era Cristo! Até é blasfémia.  

Agora não sinto já que dependo da opinião dos outros porque o que havia a decidir-se na vida 

já há muito que está decidido, mas foi Mário Dionísio, meu professor, excepcionalmente, 

comportando-se como um Mestre, quem, ajudado pelos bons cuidados da que foi minha 

professora querida de inglês no Liceu, Maria Adélia Silva Melo, da Dra. Marina Pestana, e 

talvez outros esplêndidos professores que … (ia escrever “partilhavam”….maldita palavra, não 

partilhavam nada, … as pessoas já nem reparam que ainda há coisas que não são propriedade 

de ninguém), eram como Mário Dionísio, muito meus amigos, foi ele que me levou a desistir 

de ser arquitecto. Foi Mário Dionísio que me convenceu a ir para Letras, podendo vir 

profissionalmente a ser professor como ele, como a mãe da Eduarda, Maria Letícia, como o 

meu pai, como a minha mãe. “Tu estás convencido de que arquitectura é uma disciplina 

artística e não é. Se queres ser artista o curso que deves seguir é letras.“ E chegamos onde eu 

queria chegar. 

O meu pai quisera saber quem eram os meus professores e disse-me na entrada para o liceu, 

“estás com muita sorte. Tens muito bons professores e tens um que não é só professor, é um 

artista, é pintor, é escritor. Era Mário Dionísio.  

A partir daí, a curiosidade, mal começaram as aulas, tornou-se em admiração absoluta, tornou-

se em paixão pelo meu professor. Eu trazia na cabeça o modelo de professor que era o meu pai, 

só professor, mas artista frustrado que, com a activa participação da minha mãe e do resto da 

família disso se quis vingar tornando-me artista a mim. E desde muito cedo me puseram a 

frequentar as artes. E aprendi francês muito cedo, na rua Gustavo Matos Sequeira, com a Mlle 

Michot, ela mesma a aprender violino. Cruzava-me com outra aluna sua, uma futura Mestra, a 

Maria João Pires. Tive lições de tudo. A ver se eu era artista. E ia ter um professor artista! 

Pena… Só professor de francês, matéria queque eu já começava a aprender. Mas o que me 

fascinava era outra coisa, era o que eu hoje chamaria a personalidade de Mário Dionísio, e mais 

do que como professor, foi conhecê-lo que funcionou para mim, desde o primeiro momento 

como um Mestrado a sério. 



A primeira coisa que me impressionou era como aparecia todos os dias tão bem vestido às 8 e 

meia da manhã, a um ponto tal que, como já contei, continuo ainda hoje a ir às lojas à procura 

de roupa e sapatos como os do Mário Dionísio. Uns óculos lindos, grandes redondos. E 

ensinava francês, claro, mas ensinava também a organizar o caderno impecavelmente. E às 

vezes explicava porque queria assim. 

Cedo percebi, e ficou-me de vício que só entendemos o valor de cada parte se compreendermos 

o todo. O que é o mesmo que dizer: não há gavetas porque tudo se relaciona com tudo, porque 

estamos a falar de seres humanos onde nada é estanque. Mas há que descobrir em tudo a sua 

arquitectura interior. Julgo que ele hoje sofreria muito com o ensino cada vez mais técnico e 

especializado.  

Por estes dias tenho andado a fazer um pouco às cegas em tão prolixa matéria, um guião de um 

recital sobre Fernando Pessoa e quanto ele mudou a poesia portuguesa. Pego no livrinho dos 

prefácios publicado pela Casa da Achada e dou com o prefácio de Mário Dionísio à edição da 

Mensagem com quadros do Júlio Pomar. E tal como na Paleta e o Mundo tantas vezes 

acontece, em duas palavras salta de um para outro artista, salta de época, relaciona com o resto 

do mundo, no passado e no presente, tudo em prosa de colorido vigor, e logo nos são libertados 

ou sugeridos diversos filões de interpretação dos quadros, tudo ao mesmo tempo, e tanta coisa 

mais. E a sua prosa suculenta torna-se popular e didática, histórica e filosófica. E quase sem 

darmos por isso, aquilo é ensino, traz o assunto até nós como se fosse também vida nossa. E é a 

própria prosa que faz isso, a sua prosa de artista, é ela que de professor o transforma e revela 

como Mestre. 

Hoje olhando para trás, posso não me lembrar de quais foram os assuntos que ele me ensinou, 

mas sei que foi ele um dos que mais me quis artista, vejo como ele me ensinou um seu modo de 

o ser, ser verdade, sem pinta de mercado, à sua maneira: ser. E ser claro transparente, luminoso, 

estruturado, organizado. E agora vejo que estas podiam ser palavras também de pintor e hoje 

percebo que ele era sobretudo escritor, artista escritor. Pintou como quem escreve com cores 

codificadas talvez no coração. Que é o seu livro Memória de um pintor desconhecido? 

O que mais aprendi de o ver, foi um método na maneira de pensar que passa acima de tudo pela 

descoberta de uma tranquila lucidez, por mais apaixonada que fosse, passa pela organização, 

(Porque dava ele tanta importância à organização do caderno diário?). Essa organização, sei eu 

agora que é sinónimo adoptado para compreensão de tudo o que nos rodeia, é uma forma de 

suscitar da nossa parte um trabalho com as palavras, trabalho artístico que se acrescenta à vida 

e modifica o que a vida dá. É a consciência. É a responsabilidade. A noção de que trabalhar 

com as palavras é trabalhar com o que representa o mundo.  

E tudo, depois de nomeado, respira outra luz. 

Com coisas tão simples como a organização do teu caderno diário estás a aprender a estar vivo. 

Sempre com luz nos olhos, como a Eduarda, (os que convivem com ela sabem quanto é 

verdade), e a Dona Letícia, ao lado de Mário Dionísio, sempre, sempre a sorrir. Até o seu nome 

Letícia acabava o retrato, como quando ele conta como dava um título aos quadros: Mário 

Dionísio tinha-se casado com a alegria. 

Já contei isto mas gosto muito de contar outra vez. Quando a Eduarda entrou na Faculdade de 

Letras, e o meu pai passou a ser professor dela, tal era o meu deslumbramento pela pessoa do 

pai, que eu ia às escondidas olhar para a fotografia da filha na folhinha da caderneta do meu 

pai. E lá estava ela sorrir. Devo ter desejado em segredo vir um dia a casar-me com a filha. 

Doutor Mário Dionísio, afinal meu mestre de todas a Artes, meu filósofo. Mestre! Como se 

dizia dos artífices ou dos artistas pintores, escultores, gravadores, este ourives dos pobres, vivia 



a reconstruir com as palavras uma imagem do mundo e da vida, como quem pensa. Não, não 

era o Francês que pouco a pouco nos ia seduzindo, era a sua própria pessoa, e a sua presença ia 

formando a nossa. Aprendeu quem quis e pôde a ser poeta. A intervir. Nomear apenas, já é 

intervir. O que é preciso é saber que estamos a pensar. 

Ainda hoje lhe agradeço.  

E agora, neste sítio onde estamos e que foi feito, eu sei, por sua filha e quis ela também por 

alguns amigos seus, e que fosse um sítio de que ele gostasse, neste sítio lindo onde vêm pessoas 

que já não podem ser seus alunos mas para quem ainda continuará a ser Mestre, eu pus-me a 

pensar que coisa podia havia ainda que eu não tivesse dito sobre ele mas fosse importante 

lembrar.  

Descobri outra vez que se queremos ter razão, a vida vai toda para onde a desejámos.  

Voltando aos meus anos de liceu, aceito finalmente, Maria Adélia, pedir perdão ao doutor 

Mário Dionísio por eu não ter percebido daquela vez, que o Professor estava a ser Mestre, que 

era para meu bem, quando me fez passar por 3 dos mais dolorosos momentos do meu 

amadurecimento. 

Por 3 vezes desconfiou de mim, por 3 vezes pensou que que eu lhe mentia. Eu, o mais leal de 

sempre, educado em casa no princípio cristão de que mentir é o pior pecado? Eu mentir a quem 

mais adorava? Desconfiou que não era verdade que era porque eu estava a ter uma baixa de 

açucar no sangue que queria ir à cantina a meio da aula comer um bolo. Desconfiou que era 

mentira da única vez que me esqueci de fazer o trabalho de casa. Num dos últimos anos em que 

fiz um comentário de texto particularmente bom, perguntou-me se tinha sido ajudado pelo meu 

pai. Toda a vida me lembrei desses dias de tão grande desgosto. Como era possível que o Mário 

Dionísio desconfiasse de mim? Percebi finalmente que ao criar-me nessas hipotéticas mentiras, 

3 feridas, estava a querer marcar-me a ferro. Quem merece o escândalo da traição é quem 

honramos muito, e foi como se eu o tivesse traído que me mostrou quanto lhe custaria se 

alguma vez o fizesse. Das 3 vezes criou uma situação exemplar pela negativa. Mandamentos 

sim: SE ME AMAS NUNCA TRAIRÀS. É essa a nossa responsabilidade, os outros.  

Lendo a sua obra de artista suponho que alguma vez na vida terá havido alguma coisa parecida 

que ele não inventou mas que lhe aconteceu.E que ele terá sabido, ao contrário do que me fez 

sentir com as 3 ficções de traição, como dói a solidão. Sem meter sequer Deus ao barulho, á 

altura do olhar humano. E quis-mo contar. 

Ó Sôtor, está mais que perdoado! 

 

Luis Miguel Cintra 


