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Nos últimos dias ele tinha trabalhado muito. A educação a distância se expandia no 

país. Agora, tutores tinham que atender cem, duzentos ou mais alunos. Era algo 

impraticável e que ainda tinha sensibilizado os diretores das Instituições de ensino 

superior. A preocupação com a queda da qualidade no atendimento era evidente. 

Fazia quarenta e cinco anos que ele desenvolvia sua profissão como professor. Dez 

anos atrás, já cansado, e decepcionado com o relacionamento deteriorado entre 

professores e alunos, iniciou seus trabalhos como tutor. Foi em uma instituição de 

ensino superior, em Curitiba.  

Aquele dia, que ele ainda não sabia seria o seu último por essas plagas, acordou belo e 

iluminado, como eram os dias de inverno na terra dos pinheirais. Fazia uma manhã fria 

(como é ruim ir embora logo no começo de uma manhã fria). Sem despedir-se de 

ninguém ele recostou no banco do jardim, fechou os olhos e, como se fosse um prêmio 

por sua vida de dedicação à arte de ensinar, partiu. Sequer chegou a ministrar a sua 

última aula, que começaria um pouco depois. 

Faceiro, foi ele a caminho do céu. Decerto, o que ninguém tem certeza, deve ter visto 

aquele corredor, escuro no início, mas que em um repente, em seu final, se abre em 

uma cena de luz, com os entes queridos que já partiram, aguardando o novo morador 

de algum cantinho do céu. É uma visão que tem o propósito de afastar o medo do 

desconhecido. 



Certamente seria assim, pois como era de se esperar, todo o professor tutor, aquele 

que se preza como tal, vai para o céu. Era o que diziam as escrituras (por isso, os que 

tinham medo do inferno, viravam professores tutores. Nem todos eram bons 

professores tutores, mas todos se diziam professores). Lá no céu, havia um lugar 

reservado para este tipo especial de professor: o professor tutor. Na terra, ele era 

meio espezinhado. Era culpado por muita coisa. Além disso, tinha que aprender tudo 

sozinho. Não tinha apoio de ninguém. Era este o triste destino dos professores tutores.  

Assim, escoaram pela ampulheta os seus últimos 10 anos. Mas lá no céu, o lugar 

reservado para os tutores era especial. Chegar até lá era o sonho de todo o professor 

tutor. Um local onde havia muitos alunos e poucas perguntas. Todos aprendiam tudo o 

que lhes era ensinado. Só podia ser no céu. Era uma espécie de prêmio de consolação 

para o que, como tantos outros tutores, ele tinha sofrido em vida.  

Ele tinha um grande amigo que, curiosamente, também professor tutor. Por ironia do 

destino, ele também se despediu das plagas terrenas naquela mesma manhã fria. O 

fato deixou amedrontados todos os demais tutores. Dois professores tutores indo 

embora, num mesmo dia, e o que é pior, no mesmo dia frio? Seria culpa dos alunos? 

Seria alguma praga, tipo aquelas pragas de pessoas maldosas, que faziam as 

pimenteiras dos jardins secarem, quando as rogavam contra quem prejudicava seus 

caros interesses? Logo, todos esqueceriam, mas naquela manhã todos os demais 

professores tutores estavam assustados.  

Nossos dois amigos foram faceiros a caminho do céu. Era a primeira porta onde todos 

iam bater. Nem todos conseguiam entrar. Para cada pessoa o porteiro do céu fazia 

duas perguntas. As respostas eram todas sinceras. Nas portas do céu as pessoas não 

mentem. Dependendo da resposta eram aceitos ou recusados.   

Ali a verdade imperava. Os porteiros do céu eram treinados para aprender a ler 

pensamentos. Se você dizia algo diferente do que pensava, as portas do céu se 

fechavam. Somente restava, aberta aos mentirosos, as portas do inferno. Lá no 

inferno, a área reservada aos professores tutores em desgraça era mesmo um 

“inferno”. Havia centenas de alunos. Alguns com cara de inteligentes. Eles nada 

entendiam. A maior parte deles sofriam de um mal chamado analfabetismo funcional.  

Eles viviam a perguntar tudo e transformavam a vida dos professores tutores em outro 

inferno, dentro do próprio inferno. Cruz e credo, persignavam-se alguns tutores, 

quando nas noites de Luau, esta história era contada nos polos de apoio presenciais 

que eram muitos, espalhados por todo este imenso país.  

Enquanto a história era contada, os tutores ficavam atentos. Todos queriam ir para o 

céu. De coisa ruim já chegava o trabalho de tutoria que eles eram obrigados a 

desenvolver em troca de uns trocos (sem qualquer sentido de trocadilho infame) aqui 

nas plagas terrenas. Ser contador de histórias. Esta era uma das maiores qualidades 



desejada no perfil profissional de todos os professores. Mas os tutores que iam para o 

inferno, normalmente não tinham.  

Depois de andar pelo corredor, mais ou menos extenso, de acordo com o número dos 

pecados cometidos, nossos dois amigos tutores chegaram, quase juntos, às portas do 

céu. Eles foram colocados frente às duas perguntas que deveriam responder sem 

mentir. O que eles não sabiam era que os porteiros do céu liam pensamentos. Era um 

segredo guardado, trancado a sete chaves. Sérios e assustadores, como só poderiam 

ser os porteiros do céu eles faziam, a cada professor tutor, candidato ao reino dos 

céus, duas perguntas:  

1. Você era feliz como tutor?  

2. Como tutor você conseguiu fazer pelo menos um dos seus alunos felizes por 

terem aprendido os conteúdos com seus ensinamentos e orientações?   

Eram perguntas simples. Mas o silêncio que se seguia a estas duas perguntas era 

assustador. Alguns tutores não conseguiam dissimular: suavam na palma das mãos. 

 Continuava ininterrupto o desfile dos professores tutores, em busca do caminho do 

céu. Eles chegavam, uns após os outros. Existiam muitos tutores. Diariamente morriam 

alguns deles. Alguns de forma natural, outros pelo estresse causado pelo trabalho, 

outros de raiva, apopléticos, com as faces avermelhadas, pelo rubor da ira, com tantas 

perguntas às quais eles não sabiam como responder.  

Neste ponto, os professores tutores que atentamente ouviam a história, se remexiam 

em seus lugares. Eles se entreolhavam. Alguns sabiam que iam para o céu. Outros não 

tinham tanta certeza. Havia aqueles que sabiam, de antemão, que tal lugar não era seu 

destino, mas ainda assim, não mudavam a sua ação e prática tutorial.  

Do outro lado alguns professores tutores entravam alegremente no reino dos céus. 

Grande parte, infelizmente a maioria, voltavam cabisbaixos, sem saber quantos anos 

deveriam pagar, por não terem conseguido responder de forma positiva às duas 

perguntas que lhe foram feitas, pelos porteiros que guardavam as portas do céu dos 

tutores.  

O nosso primeiro professor tutor conseguiu adentrar ao reino dos céus. Em lá 

chegando procurou o amigo que viu na caminhada. A procura foi em vão. O amigo não 

conseguiu entrar no reino do céu dos tutores. Olhando para o passado ele relembrou 

das conversas que tinha com o amigo e da recomendação que sempre lhe dava: amigo, 

melhore a sua ação e prática tutorial. Lembrou quantas vezes tinha ajudado os alunos 

sob a responsabilidade do amigo, escondido por detrás de uma revolta que ele não 

compreendia. Os alunos reclamavam. Ele lembrava a resposta do amigo, que sisudo 



dizia: mas eu não recebo o suficiente para ser eficiente (novamente trocadilho 

incidental).  

 


