
DEZ MANDAMENTOS DO TUTOR 

 

 

Tudo aconteceu em algum lugar, distante, em outra galáxia, perto da Via Láctea. Galáxia onde 

está localizada a terra. Diziam que ele competia, na beleza da arquitetura de seus prédios, com 

as construções dos Deuses, no Olimpo, o monte sagrado da mitologia grega. Lá existia uma 

pequena cidade chamada Tutória, nome lido com toda atenção ao acento. Algumas pessoas 

pensavam que seus habitantes se chamavam tutorianos. Outras pessoas, também erradamente, 

pensavam serem eles os tutórios. Mas a verdadeira denominação da nacionalidade, dos 

participantes deste sofrido povo, era outra. Eles eram os tutores, que tinham a felicidade de ter 

nascido em Tutória. Mais uma das muitas utopias que nascem no pensamento de educadores 

que tem algum ideal.  

 

Deles, o mundo está cada vez mais carente, lamentaria algum idealista. Os tutores formavam 

uma raça forte. Era nascida há pouco tempo e ainda estava em formação. A sua missão era 

ajudar os estudantes Não importava de qual nacionalidade. Não importava qual fosse sua 

profissão de fé. Não importava as características pessoais de raça, sexo ou cor. Em Tutória não 

há nenhum tipo de discriminação. Há um pouco de xenofobia, mas é compreensível. Os que 

vinham de fora não medravam na cidade. Aos poucos, suas fronteiras foram sendo fechadas.   

 

Tudo, neste local, era baseado em uma interação constante. Ela acontecia entre aqueles que 

muito sabiam, com aqueles que sabiam pouco. Na interação constante se manifestava a 

inteligência coletiva. Todos aprendendo com todos. Não importava se fossem tutores ou outros 

alunos. Ambos estão confusos com a bagunça que reina na sociedade atual. Às vezes, ninguém 

sabia nada, mas eles aprendiam juntos. Aprender e ensinar eram as especialidades dos tutores.  



 

Os tutores eram um povo saudável. Nascido e acostumado nos rigores atenienses. A frugalidade, 

não por desejo próprio, mas por questões de baixa remuneração por sua atividade, era a sua 

característica. Suas mulheres eram de uma dedicação proverbial. Ela já foi cantada por alguns 

poetas de um longínquo lugar denominado terra. Pelo menos lá tinha bons poetas. As tutoras 

eram dedicadas aos seus homens. Chico Buarque já tinha cantado suas virtudes. Disse ele, que 

elas viviam para seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Assim eram as tutoras, certamente 

sábias em seu proceder.  

 

Tutores, na época, não gostavam muito da independência feminina. Mas eles estavam errados. 

Em algum ponto do futuro, eles mudariam. Betty Friedan, uma tutora recém-nascida, 

modificaria este comportamento. Foi uma tutora de mão cheia, mas somente isso. Naquele 

longínquo local, o que não causava problemas, pois a tecnologia da informação e da 

comunicação fazia parte do café da manhã, do almoço e do jantar daquele povo, viveu outro 

tutor famoso: Moisés. Ele, com seus cabelos desgrenhados e com seu cajado, assustava alguns 

alunos. Mas era apenas jogo de cena. Posto que, todos os tutores, sem exceção, pelo menos em 

Tutória, amam seus alunos, acima de qualquer coisa, ou pelo menos deveriam. Era no que 

Moisés acreditava piamente.  

 

Um dia, Moisés, cansou da bagunça que se implantou em Tutória. Ela já vinha desde a queda da 

torre de Babel. O Estado tornou-se uma parafernália de dialetos, teorias da aprendizagem e 

ideias pedagógicas. Assim Ele resolveu agir e usou Moisés como seu emissário. Tudo estava uma 

bagunça. Tutores e alunos se entendiam cada vez menos. Assim, o tutor Moisés foi chamado, 

até um dos belos montes que circundavam a cidade de Tutória: o monte Sinai. Para que as coisas 

ficassem bem em Tutória, e os alunos e tutores voltassem a se entender, o Senhor iria interferir. 

Ele também estendia suas influências por aqueles lados, já que é onipresente, é onipotente, e é 

onisciente. Algo que todos os tutores querem ser. Aliás, vontade universal, mas atingida por 

poucas pessoas e inclusive por poucos tutores.  

 

Ao descer do monte Sinai, Moisés levaria as placas da lei. Nelas estariam escritos os 

mandamentos que deveriam ser obedecidos, na íntegra, por todos os tutores. Durante quarenta 

dias Moisés, privado de tudo, voltou. Tinha se tornado um naturista frutivegetariano. No monte 

Sinai, somente havia frutas, hortaliças e legumes, o que o tornou longevo. O que o torna um 

exemplo que deveria ser copiado por todos os tutores.  

 



Ao voltar, Moisés o tutor, reuniu seu povo e lhes disse sério e compenetrado: a partir desta data, 

quem quiser permanecer morando em Tutória, sem ser desterrado para a terra, um local de 

sofrimentos, deverá se dispor a seguir os dez mandamentos. Eles foram ordenados por vontade 

do Senhor. É um projeto que tem o objetivo precípuo de novamente unir tutores e alunos, em 

um congraçamento constante. Mais uma utopia que o Senhor lança como desafio para a raça 

dos tutores.  

 

Os professores devem, novamente, voltar a serem os exemplos para seus alunos. Os alunos 

devem, novamente, ter em seus professores, um modelo de vida. Os tutores se entreolharam 

assustados. Iria acabar a moleza. Tantos já tinham tentado a mesma coisa antes, mas sem 

sucesso. Mas quando o Senhor falava, todos os tutores tinham que obedecer. Moisés continuou 

com sua peroração.  

 

Inflamado, ele dizia que, a partir daquela data todos os tutores deveriam: 

 

1. Não ter outra missão em Tutória, que não seja aquela de bem atender a todos os alunos que 

os procurarem, sendo solícitos e prestativos; 

2. Não deixar de atender às solicitações de todos os alunos, em tempos que não sejam 

superiores a oito horas de demora, contadas na hora terrena: tempo em que a areia leva 

para descer, inteiramente, pela ampulheta.  

3. Não ceder à tentação de deixar para amanhã o que pode fazer hoje, pois os alunos poderão 

se evadir dos cursos, se não forem bem atendidos e em tempo hábil. Procrastinar, como era 

costume entre os tutores, seria considerado um pecado mortal, daqueles que levam os 

tutores diretamente para o inferno; 

4. Não se apresentar frente aos alunos, carrancudo, aborrecido, iracundo. Mesmo que 

sofrendo de algum problema, o tutor deve, sempre, manter um sorriso em sua face, uma 

melodia em suas palavras, um preciosismo literário em seus escritos e a doçura em seu 

olhar; 

5. Não deixar de fazer da empatia, sua segunda religião, pois é necessário compreender o 

aluno em toda a sua extensão. Consultem o dicionário, aqueles que ainda pensam que 

empatia tem alguma coisa a ver com simpatia: eia povinho complicado, que entendem 

coisas que não são ditas ou escritas. Abaixo o analfabetismo funcional;  

6. Não descuidar, um minuto sequer, de oferecer incentivo constante que se reflita 

diretamente no aumento da motivação do aluno, para que ele possa desenvolver uma 



atividade de aprendizagem ativa e busque o caminho da Heutagogia1. Ela é a independência 

total, mas nunca a solidão, como muitos confundem. Esta independência deve ser 

conseguida em meio aos seus pares e com ajuda destes; 

7. Não deixar de adotar as redes sociais como seu segundo lar e participar, ativamente, das 

mesmas, levando seus alunos a fazerem o mesmo. Valorizar os ambientes colaborativos 

estabelecidos na rede mundial de computadores se demonstra uma necessidade premente; 

8. Não falar mal, nem por um minuto que seja da tecnologia da informação e da comunicação. 

Ela deverá ser tomada como segunda religião de cada tutor, que deverá saber utilizar 

navegadores, mecanismos de busca, planejar fóruns, chats, questionários e outros aparatos, 

de forma a manter o aluno ativo e interessado; 

9. Não tornar a atividade de aprendizagem “chata; aborrecida; maçante; desestimuladora; não 

significativa; cansativa; enfadonha; fastidiosa; amolante; cachamorra e; cacete”. Buscar 

sempre tornar cada atividade atrativa e recompensadora; 

10. Não deixar de utilizar, em nenhum momento, a afetividade que provoca a emoção, posto 

que sem ela, não acontece o fenômeno da educação, como tantos educadores já 

postularam. 

 

Ao término da leitura, no sopé da montanha, fez-se o silêncio. Os tutores se entreolhavam, 

assustados. Porque tantas exigências? Já não tinham pedido demais aos professores, como 

Antonio Nóvoa, o insigne docente português, vive a clamar? Já não foi suficiente exigirem que 

ele fosse tal qual o jardineiro a cuidar do aluno, como se ele fosse uma flor? Já não 

assemelharam sua faina e lida diária, àquela de um missionário que tem que enfrentar, de forma 

brava a todos os problemas. Já não flagelaram no pelourinho, tantos e tantos docentes, por 

motivações injustas, devido às culpas que lhes foram imputadas, sem que fossem de sua 

responsabilidade? Teriam eles que ser que nem os estoicos, aqueles que seguiam Zenão de Citio, 

não importa quem ele seja, já que todo o tutor deve mostrar alguma erudição, o que não 

pressupõe que ele saiba tudo. Este cidadão criou uma escola de filosofia helenística. Desta vez 

foi a Wikipédia que me salvou. Ela ainda não é totalmente aceita fora de Tutória.  

 

Lá foi possível ler que este cidadão preconizava: as emoções destrutivas resultam de erros de 

julgamento, e um sábio, ou pessoa com "perfeição moral e intelectual", não sofre dessas 

emoções. Logo, os tutores, consideradas pessoas sabias, e de retidão no comportamento e 

                                                           
1 A aprendizagem independente levada aos extremos da autonomia total do aluno, mas que não 
pressupõe a falta de contato com o ambiente de aprendizagem e seus participantes. 



atitudes, não deveriam se importar com coisas que viessem debaixo. Com as exceções previstas, 

cujo linguajar chulo, faz com que não caibam neste texto. São expressões que todos os tutores 

conhecem, mas que por decoro e bom senso, não pronunciam em público, menos ainda quando 

junto com seus alunos. Moisés deu-se por satisfeito.  

 

Mas, quando chegou até onde os tutores estavam acampados, na espera que ele voltasse do 

monte, qual não foi sua surpresa. Em sua ausência os tutores construíram um ídolo. A quem 

prestavam favores e levavam oferendas. Com seu cajado, parecendo tal qual a espada de He-

Man, Moisés teve que destruir este ídolo. Ele foi levantado em homenagem ao tutor inteligente 

online. Uma nova figura, que se pressupunha viesse a substituir o trabalho manual do tutor, 

fazendo com que ele tivesse maiores tempos de folga. Foi o que aconteceu, depois do 

surgimento de uma nova escola sociológica. Ela dizia que o homem deve dedicar-se ao ócio 

criativo. A ideia era abandonar o negócio (a negação do ócio). Mas isto seria um tema para uma 

próxima conversa de Moisés com os tutores.  

 

Ainda bem que a inteligência artificial, não conseguiu nada além se ser artificial. Se ela tomar 

ares de realidade, que Deus nos acuda, pois ninguém irá mais aguentar os tutores tecnófilos, 

eles existem, ainda que seja uma imperfeição na fôrma que os gerou. Que pena que seriam 

enviados, para as Calendas Gregas, os tutores tecnófobos. Outra aberração da natureza e erro 

das fôrmas perfeitas que deveriam gerar um tutor. Aqui está posto um desafio para os tutores. 

Aquele que matar esta charada irá ganhar um doce. Porque esta frase indica algo que nunca vai 

acontecer? Se precisarem valham-se da Wikipédia. Mas quero ver a resposta como postagem 

de um fórum.  

 

Como os tutores são um povo otimista, logo a consternação cedeu lugar ao entusiasmo. Agora 

eles tinham regras fixas a serem seguidas. Era melhor assim. Mais uma vez, alguém, desta vez o 

Senhor, tinha dito aos tutores como eles deveriam agir. Não somente para todo mundo, como 

também para os tutores é bom, quando alguém assume a responsabilidade pelo 

comportamento de todo mundo, como Ele o fez. A consternação foi embora, definitivamente, 

quando um dos tutores, daqueles moderninhos, cheios de tatuagem (em Tutória também existe 

esta coisa horrível) ligou seu som de última geração. Porque aqueles criados para serem 

perfeitos, costumam adotar costumes primitivos? O referido tutor, armado com um potente 

aparelho de som, colocou o novo CD de Luan Santana, comprovando que o mau gosto também 

existia em Tutória, no último volume. Toda a tristeza se afastou. Todos começaram a dançar.  

 



No meio da festa, um caminhão chegou fazendo barulho. Ele trazia dezenas e dezenas de pizzas, 

com as quais, os tutores, gostosamente se deliciaram. Até parecia a festa da multiplicação dos 

pães, mas qualquer semelhança era mera coincidência. Tudo sempre acabava em pizza, em 

Tutória. Mais uma vez o fato se repetiu. Até parecia uma assembleia ou uma sessão plenária de 

algum órgão político, legislador ou regulador, na longínqua terra, onde terminar em pizza é o 

destino de todo e qualquer levantamento de responsabilidades por atos fraudulentos, 

efetivados à revelia do povo, que acontecem neste planeta.  

 

Moisés retirou-se, precisava se preparar para um novo teatro. Em breve ele seria, junto com os 

tutores, o responsável pela travessia do Mar Morto, para levar o povo de Tutória, para um novo 

e fértil local de vida, já que uma seca estava prevista para a antiga moradia. Eram esperadas 

boas novidades para os tutores, principalmente para aqueles que estivessem fazendo, ou já 

tivessem feito um curso, denominado “formação básica para tutores”, que estabelecia o correto 

proceder para novos tutores. Nele estavam revelados os arcanos da prática tutorial. Coisa que 

somente se ensina a quem se gosta. Não são todos os que devem saber destes segredos.  

 

Não perca os próximos relatos das coisas que aconteceram em Tutória:  

Os tutores atravessam o mar Vermelho.  

O ócio criativo e os habitantes de Tutória. 

A tutoria e as redes sociais e outros que virão na sequência. 

 

Nele serão revelados os segredos finais, para um bom desempenho da arte da tutoria. Será 

explicado como atender aos dez mandamentos e, finalmente respirar, aliviado, com a sensação 

do dever cumprido. A pátria vos chama cidadãos e cidadãs, meus correligionários.  


