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1 – VARIÁVEIS BIOLÓGICAS  

 

- Quando falamos de aprendizagem de adultos, a faixa de idade é muito ampla – de 20 

ao idoso. 

- Entre os 20 e os 40 anos não ocorrem tantas mudanças físicas 

- Depois dos 40 anos – basicamente duas grandes mudanças – os receptores auditivos e 

visuais perdem acuidade e precisão. Baixa explicada por uma declinação geral da 

energia do organismo do adulto, com a diminuição da velocidade de transmissão dos 

impulsos nervosos.  

- Ainda quando a experiência e os conhecimentos prévios podem compensar em algum 

grau essa diminuição, ela explica porque, em geral, os adultos requerem maior tempo 

para aprendizagem.  

- O tempo de reação (entre a apresentação do estímulo e a resposta) aumenta lentamente 

a partir dos 30 a 35 anos e afeta diversas atividades da vida diária do adulto, como a 

resolução de problemas, a atividade psicomotora e o processo de aprendizagem.  

- Enfatizando a grande diferença entre os adultos, é necessário precisar que a perda de 

agilidade não implica perda de habilidades e que a lentidão de resposta pode dever-se a 

causas fisiológicas (perda de acuidade sensorial) como também a variáveis afetivas.  

- Os efeitos produzidos por essas declinações podem ser agravados pela presença de 

fatores como: um estado de saúde (físico e mental) frágil, enfermidades crônicas, fadiga 

e, em especial o estresse e a ansiedade.  

 - A ansiedade é um sinal de alerta que adverte de um perigo eminente e permite tomar 

medidas contra a ameaça desconhecida, interior, vaga ou conflitiva.  

- O sentimento de vergonha pode aumentar a ansiedade.  E essas distorções podem 

interferir com a aprendizagem, ao diminuir a concentração.  

- Para cada indivíduo podem estabelecer-se diversos fatores estressantes que, 

combinados com as características do sujeito podem se traduzir em resposta de estresse. 

Entre essas características encontram-se a personalidade, o temperamento, a 

sensibilidade, a educação e as experiências pessoais.  



- ESTRESSE, ANSIEDADE E APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 

- Os adultos, em comparação com as crianças, estão expostos a uma maior quantidade 

de situações potencialmente estressantes.  

- Os adultos enfrentam o mundo com uma grande quantidade de expectativas mais 

precisas em relação com o mundo e eles mesmos – uma condição estressante para o 

sujeito.  

- As experiências educativas se resultam como estressantes - colocam em conflito no 

educando (e no educador) as representações próprias (prévias) e novas (por incorporar) 

sobre algum tema, estratégia ou habilidade.  

- Esses conflitos podem fazer com que o sujeito se sinta confuso e ameaçado pela 

necessidade de mudanças em suas estratégias e condutas. O insucesso na aprendizagem 

pode implicar na perda de sua consolidação de auto-estima e auto-conceito. Esse 

estresse pode provocar a resistência ao processo de aprendizagem ou seu abandono.  

- Um nível adequado de estresse ou ansiedade permite que o educando se comprometa 

afetivamente com os objetos de aprendizagem. Relação educador-educando cumpre um 

papel muito importante.  

- Um prolongado estado de estresse leva a uma redução na capacidade para estabelecer 

boas relações comunicativas. Há uma tendência a utilizar menos comunicações verbais, 

mais expressões não verbais e expressões verbais confusas e desordenadas.  

 

- RECOMENDAÇÕES:  

 

O educador deve estar atento ao nível de estresse e ansiedade dos seus alunos, cuidando 

para que a situação de aprendizagem não produza níveis excessivos em cada aluno e 

dificultar a aprendizagem.  

- Pode ser produtivo que o educador estabeleça um tempo nas primeiras sessões para 

desenvolver atividades que reduzam a ansiedade a níveis manejáveis. Evitar criar 

excessivas demandas sobre os estudantes – por excesso de informação ou 

desvalorização da experiência pessoal – que podem levá-lo a condutas de autodefesa, 

desmotivação ou evasão.  

- Buscar mecanismos alternativos para a assimilação de informações: deixar claro as 

regras e códigos, utilizar múltiplos canais de informação como os modos não 

verbalizados, com atividades mais lúdicas e com intensivo nas vias auditivas e visuais.  



- Propiciar a participação do educando para não gerar baixa auto-estima e incapacidade 

de inovação.  

- Cuidar das relações pessoais e de intercomunicação para a saúde pessoal e 

organizativa 

 

 

2 – VARIÁVEIS SÓCIOAFETIVAS 

 

2-1 – AUTO-CONCEITO E AUTO-ESTIMA.  

 

- A percepção que formamos de nós mesmos inclui dois componentes: um cognitivo e 

outro afetivo.  

- o primeiro se denomina auto-conceito – corresponde ao conjunto específico de crenças 

e idéias que a pessoa tem de si mesma em um dado momento. Está composto de auto-

conceitos específicos como auto-conceito acadêmico, auto-conceito social e 

apresentação pessoal. Formam uma estrutura que podem apresentar discrepâncias entre 

si, sendo algumas mais positivas ou negativas.  

- o componente afetivo se conhece com auto-estima, se refletindo como a pessoa se 

auto-valora, tendo em conta suas habilidades e características em comparação com os 

outros e com seu ideal pessoal.  

- Auto-conceito e auto-estima se ligam estreitamente entre si, influenciando-se 

reciprocamente. O desenvolvimento de ambos se relaciona com os papéis que o sujeito 

assume em sua vida. Cada nova situação coloca a prova a concepção que temos sobre 

nossas capacidades, habilidades e características gerais.  

- O alcance de uma auto-estima positiva e realista depende, em grande parte, da medida 

em que a pessoa adequa as metas e propósito dos papéis que assume a suas capacidades 

pessoais e as possibilidades concretas de realização com que conta em seu contexto de 

vida.  

- O auto-conceito do adulto, deferentemente da criança, em geral já alcançou uma 

estrutura relativamente permanente, em que cada nova experiência de aprendizagem 

pode reforçá-lo, fragmenta-lo ou danifica-lo. Ante a ameaça de seu âmago, o educando 

pode optar por abandonar a experiência de aprendizagem. O adulto só pode, portanto, 

aceitar essas mudanças na aprendizagem se avalia-la como positiva para seu auto-

conceito.  



- Os adultos com auto-conceito e auto-estima positivos, e realista, aprendem melhor e 

melhor por estarem mais dispostos à aprendizagem. Aprendem melhor quando 

participam da gestação dos objetivos da aprendizagem, de forma que estes resultem 

congruentes com seu auto-conceito ideal. 

- A auto-imagem do educando para responder adequadamente as exigências educativas 

é muito importante: uma história de fracasso escolar pode produzir no sujeito o 

convencimento de que “não é capaz de aprender”.  

 

- RECOMENDAÇÕES  

 

- É conveniente que o educador reforce os sentimentos de eficácia dos educandos com 

respeito aos processos de aprendizagem mediante estratégias como: reforço positivo 

ante os progressos do educando; expressar verbalizações ou condutas que confiem em 

sua capacidade de aprendizagem e evitar comparações negativas entre os educandos.  

- Podemos também utilizar bom desempenho de educandos como modelos e o trabalho 

colaborativo em grupos, em que cada membro assuma responsabilidade sobre as tarefas.  

- Outra estratégia útil é formar grupos misturando educandos com diversos níveis de 

desempenho, de maneira que os educados com menor desempenho se beneficiem do 

trabalho conjunto.  

- Não sobreexigir do adulto, que pode frustar-se facilmente, mas não facilitar a tarefa ao 

máximo para não subutilizar suas competências e infantilizá-lo.  

 

2 -2 – MOTIVAÇÃO 

 

- Dinamiza a conduta, ou mantém ativo o sujeito, na integração de um impulso ou uma 

meta que origina suas condutas. A ação se organiza e progressivamente se orienta na 

busca de um objeto ou conjunto de objetos.  

- A motivação tem um efeito sobre o rendimento, aumentando seu grau em função do 

grau de motivação. No entanto, ao chegar a certo ponto, a motivação se transforma em 

ansiedade e progressivamente pode desorganizar a conduta.  

- Conforme as teorias da motivação há um relacionamento com o cumprimento das 

necessidades. Quando há a presença dessas necessidades, o indivíduo é mais suscetível 

aos esforços próprios da motivação em um processo de busca que se materializa no 

curso da ação e em um comportamento orientado em metas.  



- Nesse grupo de teorias, enfatiza-se a idéia de que a motivação é um processo que 

permite a satisfação de uma série de necessidades humanas, sendo a classificação de A. 

Maslow a mais conhecida. Haveria uma hierarquia com cinco níveis:  

- necessidades fisiológicas (sede, fome, abrigo, sexo) 

- necessidades de segurança 

- necessidades de afiliação e amor 

- necessidades de apreço e estima 

- necessidades de auto-realização 

 

- Essas necessidades podem ser divididas em dois grupos:  

-necessidades de deficiência – supõem uma carência de condições necessárias 

para a sobrevivência do sujeito; 

- necessidades de crescimento pessoal – não surgem de uma carência, senão que 

do potencial resultado positivo que sustenta sua satisfação (como aceitação de si 

próprio e dos demais, espontaneidade e naturalidade, sentimento de ter uma meta 

na vida, sentido ético e de valores, criatividade, superação de falsas dicotomias).    

- podemos considerar que as motivações externas se dariam mais em relação às 

necessidades de segurança, enquanto que os indivíduos mais motivados 

internamente estão mais próximos das necessidades de auto-realização.  

 

 

2-2-2- MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM  

 

- A motivação tem um papel central na aprendizagem, independente do sue conteúdo ou 

área de estudo.  

- A motivação dependerá do êxito ou fracasso no alcance das metas previstas, assim 

com os sentimentos de satisfação que acompanhem esse processo.  

- Para saber se alcançou os objetivos traçados, o educando requer o feedback e reforços 

adequados que lhe proporcionem freqüentes informações sobre seu próprio progresso, 

as mudanças produzidas em si mesmo e no ambiente que o cerca.  

 

- A forma com que o estudante adulto percebe a situação de aprendizagem, e a si 

mesmo com respeito a ela, influenciará em suas expectativas de sucesso, motivação e 

desempenho.  



- Diversas variáveis geram probabilidades de que o estudante adulto perceba a situação 

de aprendizagem como difícil, e um estudante pode ter diferentes níveis de motivação 

para o sucesso segundo a área de aprendizagem.  

- Nos esforçamos em uma tarefa, dependendo do conflito entre duas variáveis pessoais: 

nossa esperança de êxito (que nos impulsiona a ação) e nosso medo do fracasso (que 

evita a ação). 

- A situação ideal para que o sujeito se motive é aquela que conta com uma esperança 

de desempenho exitoso, assim como um baixo medo do fracasso.  

- A motivação para a aprendizagem se dá também em duas linhas gerais:  

 - uma linha de pergunta de quais são os motivos do adulto para aprender, uma 

vez que ele já se encontra na situação de aprendizagem e estabelece tipologias sobre 

seus motivos e objetivos.  

 - uma segunda linha colocam as aprendizagens iniciais quanto ao sentido que  a 

aprendizagem tem para o adulto. Por sentido, entendem uma dinâmica motivacional ou 

uma configuração de representações em um contexto dado e que se manifesta através de 

cognições, afetos e comportamentos. O sentido não seria um produto prévio ao processo 

formativo, mas que se constrói no desenvolvimento deste e tem a ver com os 

conhecimentos, competências e compromisso do educando, traduzindo-se um desejo no 

projeto de formação.  

- O modo como ao educando percebe o tempo também interfere na aprendizagem. Se 

criança percebe o tempo como um futuro longínquo, o adulto e, em particular, o adulto 

idoso se vêem motivados a aprender e atuar eficazmente com certa urgência.  

 

 

2-2-3 – MOTIVAÇÃO E VARIÁVEIS COGNITIVAS.  

- A combinação de motivos pelos quais uma pessoa entra em um curso de formação, seu 

caráter extrínseco e intrínseco, sua focalização sobre a aprendizagem ou a participação, 

determinam com os outros aspectos do processo (percepção de competência, sentimento 



de autodeterminação, representações do futuro) as disposições de quem aprende ao 

início da formação.  

- Essas disposições, sejam elas afetivas (prazer-desprazer), cognitivas (representações e 

concepções de conteúdo) ou cognitivas (intenções e projetos no marco da formação) 

pesarão de maneira muito importante sobre o desenvolvimento pedagógico da ação de 

formação.  

- É importante a maneira que o professor apresenta a tarefa ou os objetivos a serem 

alcançados pelos estudantes. Recomenda-se expressar aos estudantes expectativas 

positivas com respeito a suas aprendizagens, estruturar as tarefas de maneira que esses 

possam cumpri-las com um esforço razoável. 

RECOMENDAÇÕES:  

- Assessorar os estudantes na formação de objetivos que sejam realistas – descobrir, em 

conjunto, quais são seus principais motivos e necessidades específicas de aprendizagem 

de cada um deles que possam ser traduzidos em condutas específicas.  

- Prover continuamente feedback sobre os avanços e desempenho para favorecer os 

sentimentos de êxito e satisfação associados à aprendizagem.  

- Realizar atividades em que os estudantes explorem quais são seus motivos para a 

aprendizagem para impulsionar a tomada de responsabilidade pelo seu sucesso. Pode ser 

favorecida pela autoreflexão, formulação de perguntas que explorem os sentimentos dos 

estudantes com respeito às tarefas e como se definem seus objetivos.  

- Planejar uma intervenção considerando: geração de situações em que o educando se 

sinta autônomo e com controle sobre a atividade a realizar.  

- Evitar as experiências de possíveis fracassos dos alunos, em que o educador deve 

orientar o aluno a colocar a atenção no processo, avaliando suas estratégias e possíveis 

causas de suas falhas.  

- o uso de trabalhos em grupo facilita a motivação pela aprendizagem, evitando a 

comparação de desempenho com outros e atribuição da culpa individual pelo não 

alcance dos objetivos.  



- Adequação do tempo ás atividades de aprendizagem, acomodando os diferentes ritmos 

dos alunos com mais tempo aos alunos mais lentos. Essa adequação será mais factível 

com a organização de tarefas multidimensionadas.  

 

3 – VARIÁVEIS COGNITIVAS 

 - Basicamente, inteligência se refere a processos tais como: perceber e formar relações, 

manter a atenção durante o trabalho, abstrair de cotidiano, resolver problemas, a partir 

de substratos neurológicos.  

- Podemos colocar a sabedoria como um tipo de inteligência ligada ao amadurecimento 

que teria em conta a experiência de vida e o saber acumulado, implicando em um juízo 

equilibrado e uma compreensão ampla dos eventos vitais.  

- Essa visão amplia o conceito clássico de inteligência e privilegia elementos da 

experiência (entendido pelo conjunto de percepções, emoções e conhecimentos 

acumulados durante o curso da vida).  

- SUGESTÕES 

- Atenção do educador as diferentes necessidades derivadas dos diferentes níveis de 

aquisição de cada estudante. O educando terá reações distintas frente aos conteúdos que 

lhe sejam apresentados: se lhe parecem muito elementares ou muito elevados, 

provavelmente abandonem a experiência.  

- O educador não pode assumir que exista homogeneidade entre os alunos, ainda 

quando o grupo de educandos seja similar m outros aspectos e não esquecer que, o que 

o estudante aprende, não é necessariamente o que ele quer ensinar, senão a reconstrução 

ou interpretação que cada qual dá a informação apresentada.  

- Os educandos não apenas aprendem diferente, mas também aprendem melhor quando 

se lhes ensina utilizando seus estilos de aprendizagem predominantes. Os distintos 

estilos de aprendizagem requerem distintos modos de ensinar. É conveniente que o 

educador adeque suas práticas pedagógicas aos estilos de seus educandos, assim como a 

diversidade existente entre eles.  



- Aspectos que o educador pode trabalhar com os educandos: como controlar a própria 

aprendizagem, como diagnosticar suas debilidades e fortalezas, como descrever os 

próprios estilos de aprendizagem na superação de suas dificuldades.  

- É importante transmita a idéia de que os estilos de aprendizagem podem ser 

melhorados, completados e que podem variar ao longo da vida. 

 (www.puc.edu.pe/temas/estilos.html). 

 

 

4 - VARIÁVEIS RELATIVAS AO CONTEXTO DE QUEM APRENDE 

- Considerando-se aprendizagem como uma reorganização e uma mudança de 

representações, se pode considerar que toda aprendizagem é um processo de troca 

que trazem em alguns casos certo ‘risco’, em que podem se considerar como uma 

ameaça essa nova aprendizagem.  

- As características do contexto em que o educando está inserido tem forte 

influência da aprendizagem, podendo ser distinto em dois níveis: o sociocultural 

(macro social) e o institucional (micro social).  

- Se entende contexto sociocultural como as concepções, discurso e políticas 

circulantes na sociedade em que está inserido o estudante e que podem dar um 

determinado valor a experiência de aprendizagem. 

- No contexto institucional se destaca a importância do clima em que se dá a 

aprendizagem. Contextos institucionais com regras claras e flexíveis, com uma 

liderança efetiva, facilitarão a experiência de aprendizagem.   

 

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO NAS PERSPECTIVAS DOS 

PROFESSORES 

 

 As perspectivas epistemológicas nos professores dependem da cultura genérica e 
da pedagógica, pois o conhecimento e os saberes dos currículos são elaborados 
individualmente dentro de contextos culturais e de tradições dominantes dos quais 



recebem influencias e, assim, determinam modelos educativos de acordo com o 
momento histórico vigente. 
 Diante da importância do conhecimento cabe ao professor ter uma visão geral 
acerca do conhecimento fazendo surgir indagações em torno desse termo analisando 
aspectos cruciais num modelo de ensino onde se deseja compreender suas 
especificidades. Mas apesar dessa importância o docente não trata essas dimensões 
epistemológicas nos métodos didáticos e nos currículos e esta ausência é devido ao 
vazio cultural em que caiu a psicologia da qual dependemos, da pedagogia e do 
acriticismo no discurso dominante reproduzindo a cultura dada como obrigatória e 
indiscutível para os alunos e professores. 
 Nas obras de Bennett, Joyce, Weber e Weil e Joyce relatam que os diferentes 
estilos de ensino são estabelecidos devido a variáveis de tipo pessoal, processos 
psicológicos e sociais desconsiderando o motivo pelo qual existem: transmissão de uma 
determinada cultura com as diferentes opções que se podem tomar diante desse fato. 
 Há também posições que dão pouco valor ao nível de conhecimento do professor 
indicando a qualidade dos mesmos e de seu ensino devido a crença que esse maior nível 
não se traduz sempre numa consciência e valorização perceptível sobre o conhecimento 
a transmitir ao aluno. 
 Os paradigmas contemporâneos esqueceram o conteúdo cultural que se transmite 
no ensino, denominando de “paradigma perdido”(Shulman, 1986). Desconsidera-se, 
portanto, o contexto sócio-cultural e a funçao do professor como modelador do 
currículo atendendo os diferentes níveis de aprendizagem, sendo uma questão 
indiscutível onde o professor tem q desenvolver e os alunos aprender. 
 Diante disso, torna-se necessária a implantação da interdisciplinaridade, pois do 
contrario, a formação dos professores partirá de saberes sobre o ensino e a educação 
junto a saberes a transmitir na mesma, mas não de conhecimentos pedagogicamente 
elaborado sobre os conteúdos curriculares. 
  Ao sistematizar as filosofias ou modelos mais genéricos de educação é 
necessário que na prática se tome decisões que tem a ver com a valorização de seus 
conteúdos, ou seja, é analisando a realidade do ensino que podemos entender esses 
modelos. 
 O currículo, moldado através das perspectivas dos professores dentro de 
determinados condicionamentos materiais, organizativos modelara a experiência 
cultural real que viverão. Diante disso, os professores não são adaptadores dos 
currículos, mas mediadores entre a cultura exterior e a cultura pedagógica da escola. 
 
 
 
ESTRUTURA SOCIAL DO TRABALHO PROFISSIONAL E SEU PODER DE 
MEDIAÇÃO NO CURRÍCULO 

  
 
As relações sociais profissionais como: companheiros de trabalho, outros 

professores ou pelo grupo profissional no nível coletivo com meios formais e informais 
de comunicação é um fator de disseminação de atitudes e crenças sobre o currículo, o 
conhecimento, a avaliação, os comportamentos frente aos alunos, etc. 

O pensamento e o comportamento do professorado é conseqüência de 
mediações de socialização profissional. 



O desenvolvimento do currículo depende da competência individual do 
professor, e também coordenada das equipes docentes para se cumprir determinados 
objetivos e atividades. 

 Sabe-se que o saber prático útil dos professores procede basicamente de sua 
própria experiência e do saber coletivo dos profissionais do ensino, via socialização 
horizontal (de outros professores) nos centros escolares. Portanto eles não trabalham 
isoladamente nem são mediadores isolados no currículo, sabemos que existe uma 
mediação coletiva, de racionalidade grupal nas equipes docentes. 

O exercício profissional dos docentes de forma coletiva e sua mediação no 
currículo se fundamentam em três fatores: 

1)     A eficácia da conquista de certas metas do currículo,deve ser abordada 
por todos os professores em diferentes disciplinas curriculares. 

2) O “sucesso” do professor depende da existência de um modelo educativo, 
que é sustentado por toda a equipe docente que incide sobre um aluno. 

3) O ensino eficaz é o centro escolas como unidade e nas as aulas em separado. 
 
Todos os trabalhos coletivos dos professores, decididas ao nível da escola, 

acaba incidindo em cada aluno em particular. (Pois o objetivo final da elaboração do 
currículo é a aprendizagem do aluno). 

 Na organização escolar existem algumas decisões, que são tomadas 
coletivamente: O horário escolar, o uso de determinados meios nas escolas, à escolha do 
material didático ou livros-texto, a criação de um ambiente coerente, as normas 
coletivas para os alunos, a existência de um clima de participação democrática nas 
escolas, a organização de atividades curriculares e extracurriculares, etc. 

Os docentes reconhecem que a comunicação profissional entre eles é uma fonte 
da acumulação do saber prático e de disseminação do conhecimento profissional. 

Quando o centro escolar se relaciona com a  comunidade em que está inserida 
levando em consideração sua cultura, crenças e valores, aproveitando seus recursos, 
essas exigências da clientela, pedem um plano particular do currículo, que escapa as 
competências individuais dos professores, e pede uma coletividade para a elaboração de 
um projeto educativo que atenda as necessidades da comunidade. 

Existem razões que exigem uma mediação profissional grupal: 
- O aluno que recebe o currículo é uma unidade de aprendizagem que requer 

coerência de tratamento;  
- Quando não há coordenação nas aprendizagens e conteúdos, não há também 

relações entre seus componentes, não havendo assim a interdisciplinaridade;  
- O currículo para um curso, nível, etc. requer objetivos e habilidades comuns 

aos professores, independente da disciplina que lecionam,  
- Para se elaborar um currículo par o aluno, tem que haver uma seqüência no 

tempo e isto exige a coordenação dos professores dentro de um curso, ciclo, etapa, etc.;  
- Para a aprendizagem dos alunos, às vezes as próprias exigências do currículo 

pedem atividades extra sala de aula, como atividades culturais, passeios, etc. E isto 
ultrapassa o âmbito de áreas ou disciplinas concretas;  

- As decisões coletivas por parte do professorado resultam em uma organização 
favorável a aprendizagem dos alunos; 

O individualismo profissional, costuma vir acompanhado de um certo 
tecnicismo pedagógico. Os problemas são mais técnicos e os problemas coletivos, 
organizativos e institucionais, são ao contrario mais sócio-políticos. 



O trabalho em grupo pode tirar um pouco da “autonomia” em suas funções, 
mas em compensação lhe oferece um Projeto global mais coerente e uma maior 
racionalidade aos alunos. 

A tradição histórica de ordenação dirigista do currículo e as orientações 
administrativas verticalmente ditavam o que o professor devia fazer e desprezava a 
relação entre os professores. 

Esta tradição gerou este individualismo, que é uma forma eficaz de se evitar 
que se discuta o projeto coletivo de trabalho e que se ponha em questão o modelo 
educativo que os alunos recebem. 

Este individualismo profissional defende, uma visão conservadora da prática 
educativa, pois tem grande resistência a discussões sobre estruturas sociais de 
funcionamento coletivo. 
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Alexandre Herchcovitch ficou convencido de que a melhor escola é aquela que 
nunca separa fazer e saber  

ALEXANDRE HERCHCOVITCH TINHA 12 ANOS de idade e nem imaginava que 
algum dia seria estilista -muito menos com fama internacional- quando começou a 
trabalhar em seu primeiro ateliê de moda. Era o quarto de seus pais. O menino adorava 
observar a mãe, Regina, vestir-se. "Eu ficava dando opiniões." A mãe, então, ensinou-o 
a costurar e, logo, estaria usando as roupas feitas pelo filho. "Minha mãe era 
simultaneamente professora e modelo." 
Surgia naquele quarto de uma família de classe média baixa o primeiro traço de um 
sonho ainda não realizado do estilista: criar uma escola experimental de moda, 
conectada ao que existe de mais contemporâneo nas tendências mundiais. "Estou me 
preparando para fazer desse sonho realidade."  
Preparar-se significa arrumar tempo para se dedicar mais ao ensino e, assim, ajudar a 
formar profissionais da moda.  

  
 
Para medir a escassez de tempo de Herchcovitch, basta ver as suas atividades na São 



Paulo Fashion Week, que começa hoje, na qual estará à frente de quatro apresentações 
de diferentes marcas. Seu nome está associado a lojas no Brasil e no exterior, tem 138 
produtos licenciados, que incluem telefone celular, sandália e xícaras. Suas criações 
estão anualmente na semana da moda de Nova York, onde têm recebido elogios da 
crítica. Por fim, ele comanda uma fábrica no bairro dos Campos Elíseos (na região 
central da capital paulistana).  
Conseguiu tempo, porém, para fazer uma experiência, a convite do Senac, em parceria 
com um programa da França: manter atualizados os professores do curso de moda. 
"Meu papel seria fazer uma costura entre o mercado e a sala de aula."  

  
 
Ele percebeu que vários professores conhecem profundamente a teoria, mas, trancados 
na sala de aula, distanciam-se do mercado. "Resolvi fazer então encontros dos docentes 
com quem está com a mão na massa."  
Criou-se um problema para a escola. Os alunos passaram a pressionar para ter 
encontros com o estilista. Herchcovitch começou então a acompanhar duas turmas, 
sempre fazendo a tal costura entre o mercado e a sala de aula. "Eu já tinha visto como 
os estagiários que trabalharam para mim tinham pouca noção da realidade."  
Muitos alunos, segundo ele, ainda acreditam no "glamour" da moda. "Tento colocar os 
pés deles no chão", diz.  

  
 
Aqueles encontros com os jovens ensinaram-lhe uma lição. "Estar em ambientes de 
aprendizagem me dá energia e me faz querer inovar ainda mais." E ficou convencido 
de que a melhor escola é aquela que nunca separa fazer e saber. Mais ou menos como o 
quarto em que tinha Regina como mãe, modelo e professora. Imagina que sua escola, 
em essência, seria um grande ateliê, para simular todas as etapas da criação -o que vai 
de ligar para o fornecedor até desenvolver um produto.  
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