
Como ser aluno? 
 
Ser aluno é uma condição apta a qualquer ser humano que queira aprender 

alguma coisa que ele desconhece, podendo ter aplicação direta ou indireta. 
O que é muito comum são as pessoas (crianças, jovens e até adultos) não 
saberem se portar como alunos dentro da sala de aula. A primeira atitude é 

ser educado com o seu mestre ou professor, é o princípio da reciprocidade, 
ou seja, eu adoto um comportamento no qual eu também gostaria de 

receber. Segundo, ao tirar sua dúvida verifique se é o momento certo para 
fazê-lo, pois você pode acabar tirando o foco da aula. Muitas vezes é melhor 
esperar acabar a aula para poder tirar sua dúvida, assim o professor pode 

te dar maior atenção. Cada professor tem uma metodologia de trabalho, 
bem como um comportamento diferenciado, logo é fundamental você 

avaliar estas duas coisas para saber qual o melhor momento de se reportar 
ao mestre. Veja, um aluno com uma dúvida pode simplesmente levantar a 
mão e sinalizar que há uma dúvida, em seguida espere o professor observá-

lo, pronto é só esperar! Alguns professores podem pedir mais um tempo 
para tirar sua dúvida ou mesmo sinalizar com a mão algum símbolo de 

tempo ou daqui a pouco. Ser aluno é saber aguardar! Quando o mestre 
perguntar qual foi sua dúvida, você pode falar o seguinte, observe alguns 
casos: 

 Mestre desculpe a interrupção, porém gostaria de verificar se minha 
dúvida é pertinente. Agora faça a pergunta! 

 Com licença professor eu entendi que (__fale sua dúvida__). Isto 

está correto? 
 Por gentileza professor, pode repetir o que você falou. 

 Professor, com licença, não estou conseguindo enxergar! 
 Professor, o senhor se incomoda em tirar algumas dúvidas minhas ao 

término da aula? 

Observou como é fácil ser educado durante uma aula. Te garanto que o 

professor (mestre) irá perceber sua educação e gostará da sua atitude. 
Agora imagine se todos os seus colegas tomassem a mesma atitude. Não 

seria melhor? 
Outros casos importantes de serem citados são os que os alunos insistem 
numa pergunta ou assunto que o professor tem desconhecimento ou que 

não faz parte da temática central. Muitos alunos acreditam que o professor 
é um computador, o que não é verdade! Lógico, que possuem uma enorme 

gama de conhecimento, porém por vários motivos o seu professor pode 
naquele momento não estar a par do assunto, o que não o torna em um 
mau professor, pelo contrário, às vezes é preferível falar que não está a par 

do assunto e num outro momento abordar tal questão, do que insistir em 
falar sem conhecimento de causa. Assim é melhor, pode ter certeza. A sala 

de aula não é uma arena de combate, e sim um espaço de troca. 
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