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Resumo 
 

O objetivo desta pesquisa é descrever e interpretar o fenômeno ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa, sendo que a multimodalidade é utilizada para 

referir-se a diferentes qualidades de percepção sensorial provocadas por diversas formas 

de produção de sentido em que se envolvem diferentes tecnologias, Rojo (2012), na 

medida em que propõe um olhar para as cinco modalidades analíticas: a linguística, a 

visual, a espacial, a gestual e a sonora. A fundamentação teórica que sustenta a pesquisa 

encontra-se na complexidade, conforme a perspectiva de Morin (2006, 2009); na leitura, 

de acordo com a perspectiva multimodal de Rojo (2012) e no ensino de Francês como 

Língua Estrangeira, FLE, a partir do aporte de Courtillon (2003). Metodologicamente, este 

estudo se embasa na abordagem hermenêutico - fenomenológica complexa (AHFC), de 

acordo com Freire (2007, 2010, 2012, 2015), que se baseou, inicialmente, em van Manen 

(1990). Esta pesquisa contou com oito participantes, todos iniciantes no estudo da língua 

francesa, que atuam na rede pública como professores de variados ciclos pedagógicos e 

variadas disciplinas. A escolha deles foi motivada pelo impacto que o ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa pode potencialmente causar nos alunos, de 

acordo com a experiência prévia da pesquisadora que o utiliza nas aulas que leciona. A 

pesquisa teve início com o traçado do perfil de cada participante, seguido por aulas 

envolvendo a realização de várias leituras de textos clássicos. Ao final de cada aula em 

que o ciclo multimodal complexo de leitura foi util izado, os participantes preencheram um 

instrumento denominado “One Minute Paper”, que revelou a vivência do fenômeno pela 

ótica de cada um. O ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa revelou que 

aprendizagem, conhecimento, constrangimento, motivação, autorrealização, interesse e 

atenção são os construtos que constituem a manifestação do fenômeno estudado nesta 

investigação. O conhecimento da essência do fenômeno em foco torna-se relevante, pois 

visa contribuir para o ensino de Francês e outras línguas estrangeiras no Brasil, 

inspirando novas pesquisas e aplicações futuras. 

 

Palavras-chave: complexidade, abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, 
ensino de língua francesa, ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, 
multimodalidade. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to describe and interpret the phenomenon complex 

multimodal reading cycle in French, considering that multimodality is used to refer to 

different qualities of perception caused by different forms of sense production that involve 

different technologies, Rojo (2012) In this sense, multimodality suggests a look at five 

analytical methods: linguistic, visual, spatial, gestural and sonorous. The theoretical  

framework that supports this research is shaped by complexity, as envisioned by Morin 

(2006, 2009), reading from the multimodal perspective, as perceived by Rojo (2012), and 

the teaching of French as a Foreign Language, as conceived by Courtillon (2003). 

Methodologically, this study is grounded on the complex hermeneutic-phenomenological 

approach (AHFC), according to Freire (2007, 2010, 2012, 2015), who was initially based 

on van Manen (1990). This research engaged eight participants – beginners in the study of 

French as a foreign language - who work as public school teachers, dealing with various 

educational disciplines in various grades. The selection of these participants was 

motivated by the potential impact of the complex multimodal reading cycle on students of 

French, perceived by the researcher in her teaching experience. The research began with 

the identification of the participants’ profile, followed by classes that involved the reading of 

several classic texts. By the end of each class in which the complex multimodal cycle was 

developed, the participants produced “One minute Papers”, which revealed the way each 

one of them experienced this particular form of developing reading classes. The complex 

multimodal cycle of reading revealed that learning, knowledge, embarrassment, 

motivation, self-fulfillment, interest, and attention are the constructs that compound the 

phenomenon on focus in this study. This knowledge about the phenomenon becomes 

relevant since it may contribute to the development of the reading skill in French or other 

foreign languages in Brazil, inspiring further research and future applications. 

 

 
 

Keywords: complexity, complex hermeneutic-phenomenological approach, French 
language teaching, complex multimodal cycle of reading, multimodality. 
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Introdução 

 

 

Para uma melhor compreensão da relação entre o tema abordado na presente 

dissertação e a minha experiência profissional, apresento resumidamente a minha 

formação que contribuiu para a interpretação do fenômeno “ciclo multimodal complexo de 

leitura em língua francesa”, que compreende um ciclo de leituras neste idioma, feito pelos 

alunos em sala de aula. 

 

Sou formada no curso de Letras Português-Francês pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 2011. Comecei meus estudos em língua francesa, aos 19 anos. 

Estudei na Aliança Francesa de São Paulo até o curso superior. Obtive os diplomas 

Avancé e Supérieur em Língua Francesa no curso de Langue et Civilisation Française de 

l'Université Sorbonne, em Paris, nos anos de 2007 e 2011. Lecionei francês em escolas 

de línguas, em empresas francesas e aulas particulares. Anteriormente a essa graduação, 

formei-me em Artes Cênicas (1993) e atuei como a atriz profissional durante 12 anos em 

peças de teatro, novelas e ministrei aulas de expressão corporal. Neste período, tive o 

privilégio de conhecer autores e dramaturgos nacionais e internacionais e a língua 

francesa foi uma ferramenta importante na escolha de textos que me agradavam e que 

me possibilitavam um trabalho mais interessante com eles. Ministrei aulas de teatro e 

consciência corporal no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. 

 

Acredito que, tanto a formação em artes cênicas bem como a formação em Língua 

Francesa, inspiraram a trabalhar com os textos de grandes autores franceses e a utilizá-

los como ferramentas no ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa nas 

aulas de francês. Com esta possibilidade que foi aberta na minha vida, busquei interpretar 

o fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, objeto desta 

dissertação. 
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Ao lançar um olhar para a minha vida juntamente com a minha pesquisa percebo a 

recursividade na minha trajetória, no momento que o ciclo multimodal complexo de leitura 

em língua francesa mostra o quanto de “teatro” há nele, seja na repetição da mesma 

leitura e que o teatro repete todas as noites, seja nas percepções que cada leitura 

evidencia e no teatro cada espetáculo é diferente um do outro; ou na minha vida, que de 

outra maneira trabalho os textos em língua francesa com o objetivo dos alunos 

aprenderem a ler, compreenderem leitura e conseguirem construir conhecimentos que 

vão além da leitura. 

 

A formação em Artes Cênicas e a formação e em Língua Francesa me inspiraram a 

trabalhar com os textos de grandes autores franceses e de utilizá-los como ferramentas 

no ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa nas aulas de francês. 

 

A epistemologia complexa me permitiu conhecer a possibilidade de 

autoconhecimento. Segundo Morin (1977, p.353): 

 

Podemos entrever que uma ciência que traz 

possibilidades de autoconhecimento, que se abre 
para a solidariedade cósmica, que não desintegra o 
rosto dos seres e dos existentes, que reconhece o 

mistério de todas as coisas, poderia propor uma 
ação que não ordena, mas organiza; que não 
manipula, mas comunica, que não dirige, mas 

anima. 

 

O movimento do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa é um 

movimento circular que pode permitir o princípio da recursidade (Morin, 2011, p.74), onde 

um produto recursivo é um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo 

tempo causas e produtores do que se produz. Para tanto é preciso descrever a minha 

vida para fazer a relação dela com o fenômeno interpretado desta dissertação. 
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A partir desse ciclo multimodal de leitura em língua francesa desenvolvido em sala 

de aula, tive a necessidade de um aprofundamento teórico que me permitisse reconhecer 

os erros e as ilusões (Morin, 2014) deste caminho que percorro. Com esta constatação, 

decidi fazer o mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem no Programa de 

Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

No mestrado, por intermédio da Prof a Dra Maximina Maria Freire, integrante da 

linha de pesquisa Linguagem e Educação, tive a oportunidade de conhecer a teoria da 

Complexidade e a Abordagem Hermenêutico Fenomenológica Complexa (AHFC), 

construtos que me capacitaram o reconhecimento de uma “regeneração do Eros”1, (Morin, 

2014, p. 120) na construção de conhecimento que foi traçado na minha trajetória como 

professora de Ensino de Língua Francesa - FLE e nos meus estudos para esta pesquisa. 

Ingressei também, a convite da Profa Dra Maximina Maria Freire, no grupo de pesquisa 

GPeAHFC 2  coordenado por ela e que transformou profundamente o meu olhar em 

relação a mim, ao outro e ao mundo, tanto na esfera íntima como na esfera profissional. 

o conhecimento complexo ajuda a reconhecer o que 
liga, ou religa o objeto ao seu contexto, processo ou 
organização que se insere. Na verdade, um 

conhecimento é mais rico, mais pertinente a partir 
do momento em que o religamos a um fato, um 
elemento, uma informação, um fato, um dado, de 
seu contexto. (Freire, 2010, p.190) 

 

A leitura multimodal em língua francesa constitui a experiência humana em foco 

nesta pesquisa que tem como objetivo descrever e interpretar o fenômeno ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa. O conceito de multiletramentos, 

segundo Rojo (2013, p.14) 

O prefixo multi para dois tipos de múltiplos que 
existem na prática de letramento contemporânea 
que são as multiplicidades de linguagens, semioses 

e mídias envolvidas na criação de significação para 
os textos multimodais contemporâneos e, por outro 
lado, a pluralidade e a diversidade trazidas pelos 
autores/leitores contemporâneos a criação de 

significação. 
                                                 
1
 Eros é a regeneração do bem viver. 

2
 GPeAHFC é um grupo de pesquisa sediado no LAEL/PUCSP e liderado pela Profa. Dra. Maximina M. Freire, que tem 

por objetivo central o estudo, desenvolvimento e aplicabilidade da abordagem hermenêutico-fenomenológica (AHF) nas 
pesquisas em Linguística Aplicada. Busca reflexão e questionamento crítico sobre a abordagem, seus instrumentos e 
procedimentos, procurando estabelecer interlocuções com posturas teóricas diversas e, em particular, com a teoria da 
complexidade. Para maior detalhamento, consultar www.gpeahf.com.br. 
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Esta pesquisa qualitativa busca uma orientação metodológica que possibilite um 

olhar para a vivência que nomeio como ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa, que resgate os sujeitos envolvidos na investigação, considerando também suas 

subjetividades, incertezas, conflitos e emoções. Para tanto, é necessário investigar uma 

forma específica de leitura e de letramento em sala de aula, pois o ensino de línguas por 

meio de textos é um consenso e tem sido de vários estudos ao longo do tempo. Contudo, 

o fenômeno a ser estudado aqui não é leitura e/ou letramento, mas, sim, o modo como 

são postos em prática, já que muitas são as formas de explorá-las no processo ensino-

aprendizagem de línguas. 

 

Para dar conta dessa investigação, o fenômeno foi investigado por meio de uma 

vertente da pesquisa qualitativa: a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa. 

Esta abordagem se preocupa com a descrição e interpretação sob o enfoque complexo de 

um fenômeno por meio de textos que registram sua manifestação com o objetivo de 

compreender o objeto em questão, ou seja, esse fenômeno da experiência humana em 

sua essência ou o mais próximo possível desta. 

 

Este trabalho indiretamente também focaliza quais contribuições os textos de 

autores clássicos podem oferecer às aulas de Língua Francesa, quando observada sob 

uma perspectiva multimodal (Rojo, 2013). Nesta pesquisa, entende-se por ciclo 

multimodal complexa de leitura em língua francesa, todo o enfoque textual que 

compreende o texto clássico impresso, o texto imagético com legenda e/ou o áudio-texto 

que, articulados e/ou usados recursivamente, fornecem as bases para o desenvolvimento 

da aula de leitura em FLE. Esse procedimento parece repercutir na aprendizagem da 

língua francesa, equacionando problemas de informação, organização e qualidade no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Segundo Marcuschi (2009) o texto (verbal ou escrito) não tem um limite superior ou 

inferior para a exploração de qualquer tipo de problema linguístico, desde que na 

categoria texto sejam incluídos tanto os falados como os escritos, mas não se pode 

imaginar também que os textos, com sua potencialidade exploratória, possam resolver 

todos os problemas de aprendizagem de uma língua. Entretanto, a multimodalidade pode 

colaborar para se compreender os apelos que a profusão de signos faz à nossa 
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compreensão leitora. Portanto, os textos multimodais, estão contemplados nesta pesquisa, 

podem ser constituídos das múltiplas linguagens: verbal, visual, gestual, táctil e sonora. 

Essas manifestações multimodais vão construindo o percurso do leitor e repercutindo na 

produção de sentidos, veiculando a mensagem de uma forma mais abrangente e, assim, 

facilitando o alcance de níveis mais aprofundados de compreensão. 

 

Uma vez conceituado o fenômeno em estudo no ciclo multimodal complexo de 

leitura em língua francesa, foram utilizados textos de autores clássicos que possibilitam 

uso do texto escrito, impresso e literário, bem como textos contemporâneos 

multissemióticos e multimodais que envolvem várias linguagens, mídias e tecnologias, por 

meio de filmes que foram feitos a partir dos textos escritos, lidos em sala de aula, ou 

músicas ou pinturas, ou mesmo o texto escrito em formato de áudio. A escolha de textos 

clássicos aumenta a quantidade de opções que essas obras oferecem para o ciclo de 

leitura multimodal em língua francesa, de acordo com cada nível de curso. Estes textos 

foram apresentados com leituras atreladas a etapas de reconhecimento da escrita 

francesa: da fonética que deve ser visualizada no texto, pois seguem critérios sonoros 

diferentes da língua portuguesa; da pronúncia das palavras; da compreensão das 

palavras, seguindo pela compreensão textual. Por fim, uma última leitura com uma visão 

interpretativa subjetiva. 

 

Esta escolha de textos clássicos aumenta a quantidade de opções que essas obras 

oferecem para o ciclo de leitura multimodal em língua francesa, de acordo com cada nível 

de curso. Estes textos foram apresentados com leituras atreladas a etapas de 

reconhecimento da escrita francesa: da fonética que deve ser visualizada no texto, pois 

seguem critérios sonoros diferentes da língua portuguesa, da pronúncia das palavras, da 

compreensão das palavras, seguindo pela compreensão textual. Por fim, uma última 

leitura com a compreensão da subjetividade. As leituras foram feitas pelos participantes, 

em voz alta, cada um lendo pequenos trechos da página do livro, até chegar ao final dela.  

 

Durante a leitura, fez-se a correção da pronúncia, trabalhou-se todo o léxico e sua 

compreensão. As leituras foram cíclicas e nas aulas seguintes foram retomadas com um 

avanço, mas sempre, recursivamente, fazendo-se uma releitura do trecho anterior sob um 

olhar renovado. Outra maneira de abordar os textos clássicos foi mostrá-los por meio de 
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cenas de filmes ou escutá-los, no caso da existência do formato áudio do livro. Este 

percurso através da leitura carrega um conjunto de habilidades e conhecimentos 

linguísticos e psicológicos que Soares (2010, p.31) descreve: 

 

(…) ler estende-se desde a habilidade de 
simplesmente traduzir em sons sílabas isoladas, até 

a habilidade de pensamento cognitivo e 
metacognitivo; inclui, entre outras habilidades, a 
habilidade de decodificar símbolos escritos; a 

habilidade de captar o sentido de um texto escrito; a 
capacidade de interpretar sequências de ideias ou 
acontecimentos, analogias, comparações, 

linguagem figurada, relações complexas, anáfora, e 
ainda habilidades de fazer predições iniciais sobre o 
significado do texto, de construir o significado 
combinando conhecimentos prévios com as 

informações do texto, de controlar  a compreensão 
e modificar as predições iniciais, quando necessário, 
de refletir sobre a importância do que foi lido, 

tirando conclusões e fazendo avaliações 

 

A pesquisa pode contribuir para a formação de professores de língua francesa, no 

sentido de ajudar na seleção de materiais e estratégias para o ensino de francês como 

língua estrangeira. É importante destacar que o ensino de língua francesa, de uma forma 

geral, carece de alternativas pedagógicas transdisciplinares, no que “diz respeito àquilo 

que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina e, visando à conhecimento” (Nicolescu, compreensão do mundo 

presente, para qual um dos imperativos é a unidade do 1994, p.11, grifo do autor).  

 

Considerando o contexto da pesquisa, seu objetivo e a orientação metodológica 

escolhida, este trabalho visa responder a seguinte pergunta da pesquisa: 

 

Qual a natureza do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa? 

 

Opto por uma pergunta aberta e pelo uso da primeira pessoa do singular por uma 

questão metodológica, uma vez que a abordagem hermenêutico-fenomenológica 

complexa permite que o fenômeno se manifeste como ele é e não como foco exclusivo no 
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que o pesquisador quer compreender. Assim, há espaço tanto para a objetividade da 

pesquisa quanto para a expressão da subjetividade do pesquisador (van Manen, 1990; 

Freire, 2010, 2012). 

 

A partir do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa de leitura 

desenvolvido, inicialmente de forma intuitiva, em sala de aula, tive a necessidade de um 

embasamento e aprofundamento teórico que me permitisse reconhecer o caminho que 

percorro, ou seja, “o afrontamento dos riscos permanentes dos erros e das ilusões que 

não cessam de parasitar o espírito humano” (Morin, 2014, p.71). Com esta constatação, 

decidi fazer o mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, no Programa 

de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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1. Fundamentação Teórica 

 

Para atingir o objetivo proposto para esta pesquisa e, assim, descrever e interpretar 

o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, apresento, neste capítulo, a 

epistemologia da complexidade, a leitura e o letramento, a multimodalidade, e o ensino de 

língua francesa – construtos teóricos nos quais fundamento meu estudo.  

 

1.1. Complexidade 

 

A noção clássica do adjetivo complexo (derivado do latim plecto, plexi, complector, 

plexus: tecido, trançado, enroscado, mas também cingido, enlaçado, apreendido pelo 

pensamento) nem sempre é agregadora de valor na ideia que sugere a menor perfeição e 

acrescenta que complexo é o contrário de simples, de claro e, que diz sobre um 

conhecimento organizado segundo os valores da evidência e da transparência. Esta 

noção é enriquecida, nos dias de hoje, com o emprego de novos termos para complexo, 

encontrados na matemática, na química, na cibernética, nas teorias de informação, na 

psicanálise e na antropologia moderna. Sendo assim, as ações figuradas de cingir, 

enlaçar e envolver designam uma ampliação abrangente e organizadora de dados e 

acesso ao sentido de conjunto sem a hierarquização dos componentes, mas a 

interdependência entre eles (Morin, 2010, p. 548). 

 

A Complexidade aparece no decorrer do século XX em campos como a ecologia, a 

etologia cibernética, as redes, a sistêmica e outras características que enobrecem o 

conceito e, assim, são posições filosóficas que se afirmam (Morin, 2010, p. 550). 

 

A Complexidade, na presente pesquisa, é a epistemologia que norteia as ações cí-

clicas que compõem um curso multimodal de leitura ao letramento em língua francesa, 

considerando que foi ofertado como estratégia para futuros professores de língua france-

sa, carregando o conteúdo da teoria da multimodalidade e do conhecimento pertinente, 

segundo Morin (2013, p.198) permite as seguintes considerações sobre o conhecimento: 

 

O conhecimento pertinente deve revelar as diversas 
faces de uma mesma realidade, em vez de se fixar 

em uma só. Isso é válido para nossas relações mais 
pessoais. No começo de um encontro amoroso, só 
vemos no outro, sua face luminosa. Assim como a 
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Lua, porém o outro tem a sua face obscura que 
descobrimos com horror, por vezes quando já é 
tarde demais. Por isso, devemos saber que, 

dependendo das circunstâncias, cada um de nós 
possui duas ou mais personalidades, que se 
sucedem tanto no amor quanto na cólera, e 
algumas aparecem segundo ciclos internos que 

surpreendem. Tudo isso conduz à seguinte ideia-
chave: é preciso inserir os conhecimentos parciais e 
locais no complexo e no global, sem esquecer as 

ações do global sobre o parcial e o local. 

 

Em uma perspectiva cíclica de ensino, a complexidade e a aprendizagem são 

vistas como um “tecido junto cujos componentes são heterogêneos e inseparavelmente 

associados: apresentam o paradoxo do um e o múltiplo” (Morin, 2013.p.192). Outro 

pressuposto que fundamenta a Complexidade é a necessidade da mudança da postura 

da relação do homem com o conhecimento, que em muitos momentos veem as ciências 

como aquela ordem impecável que é fruto de um “determinismo absoluto e perfeito”. 

Retomando as próprias falas de Morin (2011, p.142), o autor dissipa qualquer dúvida 

possível de afirmar que, logicamente, o Paradigma da Complexidade seja uma teoria, há 

uma crítica às Teorias: 

 

(...) devemos eliminar a ilusão, segundo a qual 
nosso conhecimento, incluindo o conhecimento 

científico, é plenamente racional. De fato, existem 
diversas formas de racionalidade: a racionalidade 
crítica, que utiliza a dúvida; a racionalidade teórica, 
que constrói teorias estudando de forma coerente 

os fenômenos; a racionalidade autocrítica, que está 
consciente de seus limites e da degradação da 
racionalidade em seus raciocínios. 

 
De fato, o conhecimento científico é um poderoso meio de detecção dos erros e de 

luta contra a ilusão, mas os paradigmas que priorizam as ciências podem desenvolver as 

ilusões, mas as teorias científicas não estão imunes ao erro. A educação, sendo assim, 

precisa identificar (Morin, 2011, p. 20) a origem dos erros, das ilusões e das cegueiras. 

Dessa forma, a incerteza do conhecimento causa o enfraquecimento do conhecimento 

simplista, sendo ela, o desintoxicante do conhecimento complexo. Segundo Morin (2011, 

p. 20), necessitamos reformar as nossas teorias, para que sejam teorias abertas, 

racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas para autorreformar-se. 
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Essa reforma não visa acabar com o risco de erro e recalcar toda a afetividade; é 

preciso olhar para a afetividade, inseparável ao desenvolvimento da inteligência. Deve-se 

também, considerar a existência de um eixo afeto-intelecto e não a sobreposição da razão 

à emoção, pois, nenhuma teoria científica está imune ao erro e a capacidade das 

emoções é indispensável para o estabelecimento de comportamentos racionais. O 

conhecimento científico não consegue sozinho tratar dos problemas epistemológicos, 

filosóficos e éticos (Morin, 2011, p. 20). 

 

É na complexidade moraniana que podemos observar um indício para reformar a 

sociedade, reformar a escola (Morin, 1999), que parece se reorganizar com seus próprios 

elementos, assim como retomar outros elementos para se reconfigurar e, dessa forma, 

configurar os indivíduos, sem perderem as suas identidades. Se olharmos para a 

epistemologia da Complexidade, cuja proposta não é a de ser uma ciência hermética, 

conclusiva e determinista, poderemos ver que ela sobrevive, já que possui elementos que 

regem as ações e que fazem com que ela se reconfigure, se auto-organize e sobreviva, 

se adaptando ao surgimento dos novos saberes e formas de interação humana. 

 

Para tanto, é necessário “um princípio de conhecimento que não só respeite, mas 

também revele o mistério das coisas” (Morin, 1977, p.25). A origem da palavra “método” 

(Morin, 1977, p.25) significa caminho e o método só pode se formar no caminho da 

investigação. Aqui, temos de aceitar caminhar sem caminho previamente estabelecido, 

fazendo o caminho no caminhar. O regresso ao começo não é um círculo vicioso se a 

viagem, a experiência da volta é mudada e, dessa maneira, pode-se aprender a aprender 

a aprender, aprendendo. O círculo terá podido transformar-se numa espiral, pois o 

regresso ao começo é aquilo que se afasta do começo, como ilustro a seguir: 
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Figura 1: O caminho circular do conhecimento 

 

Na epistemologia da complexidade encontra-se a ideia de organização que seria 

como a complexidade da desintegração cósmica, a complexidade da ideia do caos, a 

complexidade da relação desordem - interação - encontros - organização. Para Morin 

(1997, p.93):  

 

a organização não é a desorganização em sentido 
inverso. (…) Reduzi-la a uma questão simples é 
“desorganizar a organização”; ora, basta subir a 
temperatura dum ambiente para o cubo de gelo 

derreter e basta mexer os ovos para fazer ovos 
mexidos, mas não basta aquecer o ambiente para 
que o gelo retome a sua forma e mexer os ovos no 

sentido contrário para que voltem a sua forma. 

 

Então, não basta organizar para retomar a ordem anterior; esse procedimento 

sempre nos levará a uma nova ordem. Com o conceito da organização particularmente 

bem articulado ligando-se ao conceito de totalidade e de inter-relação faz surgir o sistema, 

que para Saussure (apud Morin, 1997, p.99) é “feito de elementos solidários que só 

podem definir-se uns em relações aos outros em função do lugar que ocupam nesta 

totalidade”. A partir daí é concebido o sistema. 
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A ideia de inter-relação ilustra os tipos e as formas de ligação entre elementos ou 

indivíduos, entre estes elementos - indivíduos e o todo. O sistema é a unidade complexa 

do todo inter-relacionado com os seus caracteres e com a suas propriedades 

fenomênicas. A ideia de organização remete para a disposição das partes num, em um, e 

por um todo. Assim, o todo se liga indissociavelmente às partes e elas, ao todo. 

 

A fundamental complexidade do sistema é caracterizada pela associação da ideia 

de unidade, diversidade, multiplicidade do outro e que se repelem e se excluem. São 

caracteres de unidade complexa que remetem à ideia de não reduzir o “todo às partes” 

nem as “partes ao todo”, nem o uno ao múltiplo e nem o múltiplo ao uno, mas conceber 

de modo complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de uno e de diverso. 

Dessa maneira, um sistema é um objeto complexo, formado por componentes distintos 

ligados entre si e com um número de relações. O sistema começa por apresentar-se 

como unitas multiplex, ou seja, simultaneamente, uno e múltiplo.  

 

Diante de alguns conceitos-base da complexidade, pode-se afirmar que toda teoria, 

todo conceito, todo conhecimento e toda a ciência deve comportar dupla ou múltipla 

entrada (física, biológica, antropossociológica), duplo foco (objeto - sujeito) e um anel. O 

anel não é uma amarra, mas uma transformação. Para Morin (1997, p.352), “o saber não 

se constitui abrindo novas fronteiras, mas constitui-se transformando aquilo que gera 

fronteiras, isto é, os princípios de organização do saber”. 

 

O pensamento simplificador que se baseia na disjunção e redução e que são 

operações brutais e mutiladoras se contradiz no pensamento complexo. Os princípios de 

disjunção, de conjunção e de implicação podem juntar o uno e o múltiplo. O uno não se 

dissolverá no múltiplo e o múltiplo fará parte do uno. 

 

Segundo Morin (1986), “o conhecimento não pode ser um objeto de estudo como 

os outros, pois ele serve para conhecer os outros e a si mesmo”. Dito isto, o 

conhecimento do conhecimento tem a função de articular todos os conhecimentos e ele 

implica a sua própria formulação, a problemática da reflexividade, ao contrário da ciência 

cognitiva e da cognição que não se sabe, ao certo, se respeita a problemática complexa 

própria ao conhecimento do conhecimento. 
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A Complexidade reconhece que a outra característica do conhecimento é o 

problema da relação sujeito-objeto que deve encarar o problema complexo em que o 

sujeito torna-se objeto do seu conhecimento. Esse sujeito vivo que é aleatório, insuficiente, 

vacilante, modesto, que menciona a sua própria finitude. 

 

Assim, é necessário achar o metaponto de vista do conhecimento do conhecimento 

em relação a epistemologia complexa. Compreende-se que a epistemologia não é o 

centro da verdade, gira em torno do problema da verdade passando de perspectiva em 

perspectiva e de verdades parciais em verdades parciais. É uma rearticulação-

reorganização do saber e inseparável da reflexão. Referindo a questão da epistemologia 

complexa, Morin (1986, p.32) ressalta: 

 

A epistemologia complexa não poderia sobrepor-se 
aos conhecimentos. Deve-se, ao contrário, integrar-

se em todo procedimento cognitivo, que, hoje como 
nunca, tem a necessidade legítima, de refletir-se, 
de reconhecer-se, de situar-se, de problematizar-se. 

 

 

Em vista da epistemologia complexa sugerida por Morin (1986) o qual considera 

que a Complexidade não pode se sobrepor aos outros conhecimentos, pois é um caminho 

que leva a eles, exponho a seguir os operadores ou princípios cognitivos do pensamento 

complexo. 

 

1.1.1. Os Operadores ou Princípios da Complexidade 

 

Os três princípios que regem esta teoria de conhecimento também embasam 

teoricamente esta pesquisa. É importante destacar que os operadores atuam juntos, são 

inseparáveis; serão apresentados isoladamente por uma questão didática, apenas. 

 

O primeiro princípio é o dialógico no qual se encontram duas lógicas, inicialmente 

contrárias, por exemplo: a ordem e a desordem. Nesse caso, um princípio suprime o outro, 

mas, eles colaboram e produzem a organização e a complexidade; permitem manter a 

dualidade no seio da unidade (Morin, 2011, p.74).  
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O segundo princípio é o da recursão organizacional no qual um produto recursivo é 

um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores 

do que se produz. Na espécie humana, nós, indivíduos somos produtores de um processo 

que é anterior a nós e, como somos produtos, seremos produtores de um processo que 

vai continuar. Também é válido para a sociedade, para o ambiente e para todos os 

aspectos da vida.  

 

O terceiro princípio é o hologramático no qual no menor ponto da imagem de um 

holograma, está contido a quase totalidade da informação do objeto representado, ou seja, 

não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. O princípio hologramático está 

contido na biologia que nos mostra que a célula contém a totalidade da informação 

genética desse organismo.  

 

Refletindo sobre os três princípios ou operadores, temos que a ideia da lógica 

recursiva acrescenta também, que o adquirido no conhecimento das partes volta-se para 

o todo e dessa maneira, a ideia hologramática está ligada a ideia recursiva, que está 

ligada, em parte, a ideia dialógica (Morin, 2011, p.75). O paradigma complexo resulta do 

conjunto de novas concepções, de novas visões e de novas batalhas. 

 

Na Complexidade, existem operadores cognitivos do pensamento complexo 

caracterizados como instrumentos de pensamento, que nos ajudam a compreender e 

colocar em prática a epistemologia complexa. Segundo Morin (2000), além dos princípios 

dialógico, hologramático e recursivo, existem outros princípios que são descritos na 

sequência: 

 

- Princípio sistêmico-organizacional - relacionado com o principio hologramático - é o 

princípio que faz ligar as partes com o todo e o todo com as partes, ainda que seja 

impossível conhecer o todo sem conhecer as partes e vice-versa. Neste princípio, 

existem qualidades emergentes que surgem numa organização qualquer no 

processo de sinergia, de interações e de auto-organização das partes. Sendo 

assim, a parte está relacionada com o todo em todos os domínios: fáticos, 

conceituais, sociais ou semióticos. Dessa forma, se faz pensar que na pesquisa; o 

pesquisador, o objeto pesquisado e o método pesquisado estão relacionados e são 

influenciados uns pelos outros. A qualidade dos conhecimentos na pesquisa é 
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submetida a influências das relações e mostra a inseparabilidade que rege a 

realidade de nossa existência. 

 

- Princípio retroativo - ligado com o princípio recursivo - é o que rompe com a 

causalidade linear pois toda causa age sobre o efeito e esse efeito retroage com 

informações sobre a causa em questão como uma maneira de autorregulação do 

sistema. Este fenômeno é conhecido como feedback. Em outras situações, o 

princípio retroativo é aquele que aumenta a reação do efeito, no caso de ação de 

violência, esta pode retroagir com mais intensidade na pessoa que aplicou a 

violência e a imprevisibilidade de que outros transtornos podem acontecer na 

retroação. 

 
- Princípio da auto-eco-organização - ligado à ideia de organização - é o princípio da 

autonomia-dependência que consiste em afirmar que o ser humano é autônomo 

somente em relação a um determinado contexto porque ele é alimentado por seus 

nutridores, o que causa a sua dependência. Nesse sentido, a auto-organização é 

uma capacidade do sistema de auto-organizar a partir de forças internas e todo o 

sistema vai se organizar em rede. Pode-se fazer um paralelo com a aprendizagem 

que é um sistema que se autorregulariza, de acordo com as condições externas e 

internas na construção de conhecimento. É preciso criar condições e ambientes 

para que a aprendizagem aconteça. 

 
- Princípio da reintrodução do sujeito cognoscente - relacionado com o princípio 

hologramático, explicando que não apenas a parte está no todo, mas o todo está 

na parte. O princípio que reintroduz epistemológica e metodologicamente, o sujeito 

esquecido no processo de construção de conhecimento, nas emoções, motivações, 

desejos e afetos. A partir da Complexidade, resgata-se o sujeito pró-ativo, criativo e 

pensante que se relaciona com o mundo. Para Moraes (2008, p.106): 

 

Toda realidade se manifesta a partir do que o 
sujeito é capaz de ver, de reconhecer, de interpretar, 
de construir / desconstruir e reconstruir em relação 

ao conhecimento. Consequentemente, todo 
conhecimento construído é sempre a interpretação 
de uma realidade que depende daquele que a 
interpreta. É o produto de fatores causais internos e 

externos que estão co-implicados, uma vez que o 
organismo e o meio se influenciam e se 
especificam mutuamente. 
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- Princípio ecológico da ação - relacionado com o princípio da recursividade e que 

explica a não linearidade da causa - é o princípio que revela que toda ação é uma 

ação-ecológica porque mostra processos de interação, de retroação, de 

cooperação existentes. Processos dessa natureza exemplificam que toda a ação 

inicial escapa à vontade daquele que a produziu e que toda ação repercute em 

outros aspectos da vida. A imprevisibilidade, a incerteza, a não-linearidade e o não 

determinismo. 

 

- Princípio da enação - relacionado com o principio hologramático - é o princípio que 

toda a ação é uma ação que vem acompanhada de uma percepção. São insepará-

veis nos processos cognitivos e caminham juntos. Nesse processo, o pesquisador 

e o objeto pesquisado emergem juntos nos caminhos que serão abertos e constru-

ídos para a pesquisa e na evolução de qualquer ação educacional que vão depen-

der de acordos mútuos entre professores e alunos de acordo com as percepções 

de ambas as partes. Segundo Moraes (2008): 

 

A percepção de cada fato em si consiste em uma 
ação que é perceptivamente guiada, ou seja, que 

surge a medida que o sujeito observador consegue 
guiar suas ações na situação local da pesquisa. 
Suas estruturas cognitivas emergem de esquemas 

sensórios-motores recorrentes a partir das ações 
guiadas pela percepção. 

 

- Princípio ético - relacionado com a organização que as partes interagem entre elas 

no sistema é aquele que nutre todas as relações educacionais. Este princípio deve 

estar em todas as ações educacionais. É um ato que se revela no respeito ao outro, 

na solidariedade, na cooperação e na preservação dos costumes de outra cultura. 

 

- Princípio da mudança - relacionado ao principio dialógico que compreende os o-

postos complementares num sistema - é um princípio constitutivo e organizador da 

matéria e que acontece em todos os níveis, informando que todo o sistema vivo es-

tá em profunda transformação. Isto possibilita o reconhecimento de que a mudança 

está nos processos de conhecimento, nas relações sujeito-objeto em função da na-

tureza. Ele nos revela que a natureza-realidade não é previsível, ordenada e orga-

nizada como a ciência clássica nos fez acreditar. 
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Para Moraes (2008) outros operadores podem ser relacionados além dos já citados, 

sendo eles: 

- Princípio da intersubjetividade que percebe que a relação subjetividade - objetivi-

dade é inseparável e ela, juntamente com o processo de observação, constituem 

uma totalidade. Todo conhecimento depende das conexões, das interações que ele 

é capaz de realizar, ou seja, da sua corporeidade humana. Este princípio pode ser 

relacionado com a característica do sistema que compreende que as partes que se 

relacionam pode trazer uma qualidade nova ao sistema. 

 

- Princípio de emergência - relacionado com o princípio dialógico - é o princípio que 

envolve a corporeidade humana, revelando que todo e qualquer conhecimento tem 

suas raízes plantadas no corpo e que os processos não são puramente cognitivos 

e nem puramente afetivos. A psico-sociogênese, assim chamada esta compreen-

são, implica o resgate do corpo no processo de aprendizagem, importante para a 

construção de um novo olhar. 

 

Segundo Morin (2011, p.87), nas organizações complexas existem três 

causalidades: a causalidade linear que define que tal causa produz tal efeito (típica do 

paradigma newtoniano-cartesiano), a causalidade circular retroativa que faz referência a 

uma empresa que deve efetuar sua produção em função das necessidades externas e de 

suas capacidades energéticas internas e, por fim, a causalidade recursiva explica que os 

efeitos e produtos são necessários para o processo que os gera e, o produto é o produtor 

do que o produz. As duas últimas modalidades citadas são típicos da complexidade. 

 

A compreensão da complexidade depende de uma mudança profunda das 

estruturas mentais, pois não há separação de um indivíduo de um lado e de outro a 

sociedade ou empresa, ou de um lado o programa de produção e de outro lado as 

relações humanas, mas tudo é inseparável e interdependente. Segundo Morin (2010), nos 

informa que toda causa age sobre o efeito e este retroage informacionalmente sobre a 

causa em questão, a partir de processos autorreguladores que acontecem no sistema. 
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Daí, a importância dos operadores cognitivos do Pensamento Complexo, também 

chamados de princípios, que nos ajudam a pensar de uma maneira complexa os 

fenômenos educacionais e as pesquisas, pois é preciso buscar as causas de 

determinados fenômenos de maneira mais ampla, observando os efeitos que podem não 

ocorrer na proporção esperada, mas com desdobramentos imprevisíveis. 

 

Segue o problema mais amplo, a transdisciplinaridade, que consiste em achar um 

caminho para articular todas as ciências que há em cada uma delas, sua linguagem 

própria e conceitos fundamentais que não podem passar de uma linguagem a outra. 

Segundo Morin (2009, p.51): 

 

A transdisciplinaridade se caracteriza geralmente 
por esquemas cognitivos que atravessam as 
disciplinas, por vezes com tal virulência que as 

coloca em transe. Em resumo, são redes 
complexas de inter, poli e transdisciplinaridade que 
operaram e desempenharam um papel fecundo na 
história das ciências. 

 

Neste sentido, é necessário ecologizar as disciplinas, mas não romper todas as 

clausuras, pois cada disciplina é uma disciplina e deve-se manter ao mesmo tempo 

fechada e aberta. Há três séculos, Blaise Pascal justificava as disciplinas a partir de um 

ponto multidisciplinar. Conforme Morin, quando cita Pascal (2009, p.52): 

 

(...) nos convidava a um conhecimento em 
movimento, em circuito pedagógico, em espiral que 
avança ao ir e vir das partes, ao todo e do todo às 

partes, e é isso que constitui nossa ambição 
comum. 

 

Observo, deste modo, que a epistemologia da complexidade “ilumina” e procura 

tecer um conhecimento que compreende vários princípios que possibilitam um olhar não 

fragmentado do conhecimento, que possibilite construir caminhos que reconheçam a 

imprevisibilidade, a incerteza, a diversidade, a singularidade e o movimento circular 

recursivo existente nas relações e na vida. 
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1.2. Leitura e Letramento 

 

Após delinear a complexidade, apresento alguns conceitos relacionados à leitura, 

letramento, multimodalidade que fazem parte do ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa. 

 

Sob a perspectiva do ato de ler e de sua dimensão individual, leitura é um conjunto 

de habilidades individuais e conhecimentos linguísticos e psicológicos, estendendo-se 

desde a possibilidade de decodificar palavras escritas até a compreensão detalhada e 

crítica de textos escritos. Segundo Soares (2010, p.31), “ler é um processo de 

relacionamentos entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é também um processo de 

construção da interpretação de textos escritos”. 

 

Dessa forma, a leitura é uma extensão, desde a habilidade de traduzir em sons 

sílabas isoladas, até a de pensamento cognitivo e metacognitivo, pois se inclui a 

habilidade de captar de decodificar símbolos escritos a capacidade de interpretar 

sequências de ideias ou acontecimentos, analogias, comparações, linguagem figurada, 

relações complexas, anáforas e habilidades para predizer os significados de um texto, 

habilidade de construir significado combinando conhecimentos prévios e as informações 

do texto, de controlar a compreensão e modificar predições iniciais, se forem necessárias, 

de refletir sobre o que foi lido, chegando a conclusões e fazendo avaliações. 

 

Há, na leitura, uma grande variedade de habilidades que podem ser exploradas e 

aplicadas de maneiras diferenciadas com uma enorme diversidade de materiais escritos: 

literatura, manuais didáticos, textos técnicos, dicionários, enciclopédias, tabelas, horários, 

catálogos, jornais, revistas, anúncios, cartas formais e informais, cardápios, avisos,  

receitas. 

 

Portanto, a natureza complexa da leitura que permite explorar diversas ciências e 

perspectivas remete ao conceito de letramento que exige um estudo mais detalhado 

desse conceito. 
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A palavra letramento aparece no vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas no final dos anos 80, com Mary Kato (cf. Soares, 1998, p.15), que diz 

acreditar que a língua falada culta é consequência do letramento. O termo letramento 

também é empregado em 1988,, no livro, “Adultos não Alfabetizados: o avesso do avesso”, 

da autora Leda Verdiani, que o distingue da palavra alfabetização. 

 

Segundo Soares (1998, p.20), não basta ler e escrever, é preciso também fazer o 

uso dessas habilidades, sabendo responder às exigências da leitura e da escrita que a 

sociedade faz continuamente. 

 

A natureza heterogênea dessas habilidades e conhecimentos e onde devem ser 

aplicadas caracterizam o conceito de letramento que é extremamente impreciso, mesmo 

se pensarmos nas habilidades somente da leitura, não levando em conta as habilidades 

de escrita. Segundo Soares (2010, p.33) o conceito de letramento implica também e 

principalmente “em um conjunto de práticas sociais associadas com leitura e escrita, 

efetivamente exercidas pelas pessoas em um contexto social específico.” 

 

De acordo com Soares (2010, p.39), o letramento pode ser visto sob o foco de 

diversas perspectivas: 

- perspectiva histórica, que investiga a história dos leitores e das práticas de 

leitura; 

- perspectiva antropológica, que se volta para os usos e funções das escritas em 

diferentes grupos sociais e culturais; 

- perspectiva sociológica, que tem a leitura e a escrita como práticas sociais, que 

pesquisa as relações entre essas práticas e as características sociais dos que 

as exercem, como nível de instrução, origem social, profissão, sexo, busca 

determinar o quê e como leem as pessoas, o lugar simbólico da escrita em 

diferentes contextos sociais, o lugar da leitura e da escrita na hierarquia dos 

bens culturais; 

- perspectiva sociológica, psicológica e psicolinguística, que estuda os processos 

de aprendizagem da língua escrita e os fatores que determinam ou influenciam, 

a neuropsicologia da leitura; 

- perspectiva sociolinguística, que pesquisa as relações entre língua oral e língua 

escrita, os efeitos sobre a aprendizagem da língua escrita, dos conceitos sociais 
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e linguísticos, os determinantes linguísticos das dificuldades de aprendizagem 

de língua escrita; 

- perspectiva linguística, que se volta para o confronto entre o sistema fonológico 

da língua e seu sistema ortográfico, para as diferenças lexicais e 

morfossintáticas entre a língua oral e escrita, para os modos de funcionamento 

dos sistemas de escrita, para as consequências do alfabetismo sobre a 

linguagem de indivíduos ou de grupos de estudos;  

- perspectiva discursiva, tendo como referência a palavra discurso que confronta 

as condições de produção de discurso oral e do discurso escrito, que busca as 

maneiras diferentes de ler e escrever, que busca significados nas diferentes 

maneiras de ler e escrever, de construir significados conforme a situação 

discursiva e investiga fatores paratextuais, formato, diagramação do texto, 

ilustrações, títulos e subtítulos, notas, epígrafes, dedicatórias, prefácios, 

publicidade e estratégias de comercialização na produção de sentido, 

- perspectiva textual, que investiga as diferenças entre o texto oral e o escrito, os 

recursos de coerência, coesão, informatividade de um de outro, a gramática do 

texto oral que confronta com o texto escrito, identifica as diferenças do primeiro 

com o segundo e do segundo com o primeiro;  

- perspectiva literária, que a analisa as características da oralidade e textos da 

literatura clássica e medieval, reconstrói a progressiva passagem de gêneros 

literários orais para gêneros literários escritos, estuda a fluida fronteira entre o 

oral e o escrito no texto literário, investiga o acesso diferenciado à obra literária 

por diferentes grupos sociais (segundo a idade, o sexo, o nível socioeconômico);  

- perspectiva educacional ou pedagógica, que investiga as condições 

institucionais e programáticas de promoção do letramento, os processos 

metodológicos e didáticos de introdução de crianças e de adultos no mundo da 

escrita, as relações entre o grau de alfabetismo de diferentes contextos 

familiares e a perspectiva política que analisa as condições de possibilidade de 

programas do alfabetismo, que determina objetivos, que analisa ideologias 

subjacentes e programas de alfabetização, que estabelece e promove circuitos 

de difusão, distribuição e a circulação da escrita. 

 
Feita a enumeração a partir de Soares (2010, p.39), observamos que os vários 

tipos de letramento tendem a ser forçosamente multidisciplinares e que a contribuição de 

várias ciências e perspectivas de leituras podem conduzir ao um entendimento claro do 
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estado e conceito de letramento, com a articulação dessa multiplicidade de perspectivas 

em uma teoria coerente que concilie resultados que sejam relevantes para o estudo da 

leitura em uma atitude complexa. 

 

A maneira inédita de compreensão da realidade por meio da qual a complexidade 

nos convida a olhar os fenômenos educacionais e as relações vividas nesses contextos 

no conceito contemporaneidade e do letramento, este que não compreende um conjunto 

de habilidades individuais, mas envolve o conjunto de práticas sociais ligados à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (Soares, 1998, p.72). 

 

Os vários tipos de letramentos existentes nas esferas da sociedade podem ser 

caracterizados como demandas de textos semióticos e estão cada vez mais inseridos e 

mais necessários na linguagem, visto os avanços tecnológicos nos quais estão inseridas 

as cores, as imagens, os sons, o design que estão distribuídos nos textos escritos e que a 

visão de letramento tradicional se torna insuficiente e incompleta na pós-modernidade 

(Rojo, 2009). As exigências da contemporaneidade mostram que a linguagem não ocorre 

num vácuo social (Moita Lopes e Rojo, 2004), que textos escritos devem ser 

contextualizados pela busca de sentidos na vida social, pois os letramentos críticos e 

protagonismo são exigências para o trato ético dos discursos da sociedade. Por fim, o 

letramento envolve um conjunto de textos semióticos com um conjunto de fatores que 

variam de habilidades e conhecimentos individuais a práticas e competências funcionais e 

a valores ideológicos e metas políticas. 

 

O multiletramento está, portanto, relacionado à forma de circular os textos, à 

utilização contínua da tecnologia digital da informação nos meios de comunicação; o 

analógico e digital se distanciando dos textos impressos que, com isso, provocam uma 

mudança significativa nas maneiras de ler, produzir e circular os textos na sociedade.  

 
Os multiletramentos que surgem como demanda para a leitura de textos 

multissemióticos ou multimodais, segundo Rojo (2012, p.23), são textos com bases em 

mídias ou semioses que podem ser vistos na pintura, na fotografia, no cinema, na imagem 

digital, no vídeo, nas músicas modais, tonais e seriais.  

 
o conceito de multiletramentos aponta para dois 
tipos específicos e importantes de multiplicidade 
presentes nas  nossas sociedades, principalmente 
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urbanas, na contemporaneidade: a multiciplicidade 
cultural das populações e a mutiplicidade semiótica 
de constituições  dos textos por meio dos quais ela 

se informa e se comunica. 

 

Sendo assim, o ciclo multimodal complexo de leitura de língua francesa permite o 

trabalho com o texto impresso que compreende imagens estáticas e escritas, compreende 

também por meio do áudio, o som e pelas cenas de filmes selecionadas, as imagens, os 

movimentos, as cores, as falas, e as semioses possíveis para aqueles textos. Os textos 

multimodais, ou seja, textos com modos específicos de dizer variam conforme o tempo, as 

culturas e lugares específicos dos enunciados e, conforme Rojo (2013, p. 28), “se não 

fosse assim, não se poderia discorrer sobre os textos contemporâneos”. 

 

Dessa maneira, o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, por 

meio da teoria, tenta se munir do conhecimento das multissemioses para capacitar e 

articular, de um modo mais consistente, a construção de conhecimento em sala de aula. 

 

1.3. Ensino-Aprendizagem de Francês 

 

Na área de ensino de língua francesa para estrangeiros, Courtillon (2003) explica a 

essência do suporte de aprendizagem - no contexto desta pesquisa, os textos clássicos -, 

e os relaciona com o aprender a compreender. Ter acesso às informações contidas nos 

textos escritos ou orais deve ser a primeira finalidade pedagógica, pois o estudante deve 

achar não somente as estruturas linguísticas, mas também os modelos de comunicação, 

carregados de sentidos culturais. A autora (Courtillon, 2003, p.54.) esclarece as práticas 

pedagógicas facilitadoras de compreensão, afirmando que: 

 

(...) ensinar a compreender significa dar ao 
estudante os meios de observar os sinais no texto, 

de estabelecer os elos, de fazer as relações, de 
deduzir. Isto requer que o texto proposto ultrapasse 
largamente seu nível de produção, por falta disso, o 
aluno não aprenderá nada. 

 

Segundo Courtillon (2003, p.33.) não se conhece a importância fundamental da 

escolha do ponto de partida para a aprendizagem da língua francesa. Podemos colocar 

em evidência a estrutura da língua e, calmamente, dividi-la em mini-enunciados 

compreensíveis e memorizáveis, ou expor o aluno a certo volume de textos de uma 
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dificuldade dada para que ele possa observá-lo e compreendê-lo. 

 

A primeira solução é válida a curto tempo. De fato, apropriar-se de um texto exige 

um tempo maior utilizando-se elementos que não são conhecidos pelos alunos mas que 

são possíveis e mais estimulantes porque as regras de uma língua são um processo 

natural, Courtillon (2003). Em termos de aprendizagem, o ponto de partida pode ser 

inteiramente guiado. Neste caso, o aluno é condicionado e somente perceberá o que foi 

dividido e citado no texto e terá dificuldade a aprender o todo.  

 

Já com o ponto de partido ativo, o aluno se apropriará do texto, faculdade que o 

cérebro humano possui de simplificar o todo, de estruturar os dados de observação. 

Courtillon (2003) acrescenta que “escolhendo a solução ativa, favorece o médio e o longo 

prazo e evita o desinteresse progressivo dos estudantes, que em alguns contextos 

deixam seus cursos no final do primeiro ano (p.33).” 

 

O ensino de língua francesa deve ajudar o aluno a assumir suas identidades, suas 

diferenças, levar o aluno a reconhecer os valores, noções de comportamento que 

permitam a ele, “constituir-se como sujeito e tais memórias que o integram” (Pedroso, 

2006, p.2). Além disso, pensando na ideia de multiletramento, em uma educação 

linguística contemporânea, Rojo (2013, p.14) ressalta: 

 

... uma educação linguística adequada a um 
alunado multicultural se configura, que possa trazer 
aos alunos projetos (designs) de futuro que 

considerem três dimensões: a diversidade produtiva 
(no âmbito do trabalho), o pluralismo cívico (no 
âmbito da cidadania) e as identidades 
multifacetadas (no âmbito da vida pessoal) 

(Kalantziz e Cope, 2006a). 
 
 

Deve-se pensar assim, em maneiras diferentes de ensinar francês para que os 

interesses permaneçam em sala, sendo nos aspectos sociais, profissionais e/ou pessoais. 

Por outro lado, um traço que pode definir a contemporaneidade é uma educação libertária, 

gratuita e desinteressada, isto é, desprovida de todo objetivo imediatista e que visa só ao 

aspecto profissional do aluno, deixando de lado a perspectiva humanista do conhecimento. 

Segundo Chervel e Compère (2015), esta atitude pode invalidar a mensagem humanista 

que os livros nos deixaram. 
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Portanto, considerando os aspectos citados acima, o ciclo multimodal complexo de 

leitura em língua francesa trabalha com textos franceses de autores clássicos, validando o 

conhecimento que neles existe, sem deixar de proporcionar oportunidades de lidar com os 

multiletramentos possíveis, cuidando para não banalizar com as possíveis construções de 

conhecimento. 

 

1.4. Ciclo Multimodal Complexo de Leitura em Língua Francesa 

 

A multimodalidade, nesta pesquisa, visa trabalhar o texto sem a literalidade, mas 

colocando-o de maneira situada na realidade social; mais que isso, trazê-lo para a vida e 

situá-lo em relação a ela (Rojo, 2002). A multimodalidade sempre existiu na humanidade: 

desde o nascimento, as crianças expressam as múltiplas linguagens e evoluem a partir do 

momento que começam a realizar as atividades. As palavras, os símbolos, as imagens, os 

sons e os outros que permitem decodificar e interpretar diferentes códigos para a 

construção de significados no mundo. Desse modo, as formas tradicionais de abordar 

uma leitura e uma escrita começam a utilizar as tecnologias para ampliarem os signos 

linguísticos (CERLALC, 2014) 

 

Não o bastante, o fato de viver com textos na contemporaneidade e a necessidade 

de se adaptar a eles, as práticas de letramentos não podem ser as mesmas, “é preciso 

tratar da hipertextualidade e das relações entre diversas linguagens que compõem um 

texto” (Rojo, 2013, p.8), para dar relevância de compreender os textos da hipermídia. 

 

Segundo Rojo (2009), é preciso relacionar a leitura com um conjunto de signos de 

outras modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, música e 

fala), está conceituado em textos semióticos que ultrapassam os limites do ambiente 

digital e invadem também os livros, as revistas, os livros didáticos e os jornais. 

 
Nessa conjectura, o texto multimodal consiste em uma construção textual calçada 

na conexão / união de diferentes elementos provenientes de diferenciados registros da 

linguagem (Porfírio, Souza e Cipriano, 2015). Os textos multimodais mais conhecidos são 

aqueles que compreendem o texto alfabético e o texto imagético, que correspondem à 

linguagem verbal e à linguagem visual. Esses textos trazem consigo a materialização de 

signos alfabéticos que são as palavras, frases, textos, signos semióticos que são as 

imagens e o visual. Os textos constituídos dessa maneira compreendem diversificadas 
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semioses. 

 
Dessa maneira, todo o texto multimodal que é materializado com a construção de 

semioses é multissemiótico. Os textos que são construídos somente com a escrita podem 

ser monomodal, ou seja, tem uma forma única de ler sendo pela escrita. Ainda assim, 

pode-se pensar que textos materializados com fonte, itálico, negrito, sublinhado ou cores 

serão considerados como textos multimodais também. A alteração de um desses 

elementos na escrita, mesmo que o texto seja predominantemente escrito, será 

caracterizado como um texto multimodal. Portanto, os textos de autores clássicos que 

escrevem em língua francesa no ciclo multimodal complexo de leitura podem ser 

considerados multimodais ou semióticos. 

 
O fato de viver com textos na contemporaneidade e a necessidade de se adaptar a 

eles pedem que as práticas de letramento não possam ser as mesmas, “é preciso tratar 

da hipertextualidade e das relações entre diversas linguagens que compõem um texto” 

(Rojo, 2013, p.8), para dar relevância de compreender os textos da hipermídia. 

 
Para a aplicação desse pensamento no mundo contemporâneo, é importante ver a 

permeabilidade na relação desses textos nas culturas locais e globais, pois são um 

conjunto de textos muito diversificados que envolvem sistemas de signos, como a escrita 

ou outras modalidades de linguagem para gerar sentidos (Rojo, 2009). 

 
É necessário também, o conhecimento das diversas práticas sociais que envolvem 

a leitura e que são inseridos os multiletramentos que são valorizados pela cultura local e 

seus agentes (professores, alunos, comunidade e escolar) e os letramentos valorizados, 

universais e institucionais onde se encontram os letramentos multissemióticos, exigência 

dos textos contemporâneos, que demandam a ampliação do conhecimento do campo 

imagético, da música e das outras semioses que são necessários para o uso da 

linguagem na contemporaneidade (Rojo, 2009). 

 

Os multiletramentos são caracterizados por meio do prefixo multi- para dois tipos 

de múltiplos que as práticas de letramento envolvem: por um lado, a multiciplicidade de 

linguagens, semioses, e mídias envolvidas na criação de significação de textos 

multimodais e, a por outro lado, a pluralidade e a diversidade cultural realizada e trazida 

pelos autores/leitores na criação de significação. 
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As possibilidades de multiletramentos existentes são: 

- multiletramentos a partir dos impressos (jornal, revista, charges, tiras, HQs, 

publicidade, etc.) 

- hipermídia baseada na escrita (mini e hipercontos, poemas, visuais ou digitais, 

blogs, wiki, fanfics, ferramentas de escrita colaborativa, etc.) 

- hipermídia baseada em áudio (podcasts, rádio(blog)s, (fan)clips, etc) 

- hipermídia baseada em design (animações, games, arte digital, etc) 

- hipermídia baseada em fotos (photoshopping, fotologs, animações, fotonovelas 

digitais, etc.) 

- hipermídia baseada em vídeo (videolog, remixes e mashups, (fan)clips, etc); 

- redes sociais (Facebook, Google, Twitter, Tumblr, etc) 

- ambientes educacionais (AVA, portais, etc). 

 
Segundo Rojo (2013, p.17), o campo específico de multiletramentos implica: 

 

... que deve se negociar uma variedade de 
linguagens e discursos com outras línguas e 

discursos, interpretando ou traduzindo, usando 
interlínguas especificas de certos contextos, 
criando sentindo nos dialetos, nos acentos, nos 
discursos, estilos, registros da vida cotidiana e uma 

gramática que permite atravessar fronteiras. 

 

Segundo Moita-Lopes e Rojo (1988), os textos não têm sentido em si mesmos e 

devem ser contextualizados para a construção de significados, pois a vida não ocorre em 

um vácuo social. 

 

As esferas diferentes de atividades e de circulação existentes nos discursos não 

são estanques e não estão separadas da nossa vida cotidiana, elas estão ligadas o tempo 

todo em nossas vidas e, caracterizadas como esferas de atividade social ou de circulação 

de discursos, como: escolar, científica, artística, jornalística, cotidiana, política e 

publicitária (Rojo, 2009). 

 

As diferentes formas de linguagens exigidas na vida contemporânea implicam o 

conceito de transdisciplinaridade e demandam critérios a serem utilizados de acordo com 

a contextualização da situação da aprendizagem, pois a multimodalidade agrega a 

multiplicidade da prática de textos variados. 
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Esses conceitos e esses critérios podem ser encontrados na transdisciplinaridade 

que é um modo de investigação que envolve uma forma de produção de conhecimento 

que corta várias disciplinas, segundo Moita-Lopes (1988). 

 

Assim, Moita-Lopes (1988) divide a transdisciplinaridade em tipos de 

conhecimentos e contexto de aplicação que trata o conhecimento altamente 

contextualizado e orientado para resultados contextualizados e que na aplicação do 

contexto que se encontram as disciplinas relevantes que vão iluminar a questão em 

estudo.  

- conhecimento teórico e prático quando a teoria a ser trabalhada é modificada na 

prática; tipo de conhecimento: participativo e colaborativo onde o pesquisador participa 

como colaborador que envolve o pesquisador na prática também; 

- responsabilidade social e divulgação dos resultados com a preocupação de pesquisas 

altamente contextualizadas e questão da ética do pesquisador e a realidade complexa 

pois os limites disciplinares não dão conta da complexidade do que se estuda. 

 

A transdisciplinaridade envolve mais do que a justaposição dos ramos do saber, as 

esferas se misturam e segundo Celani (1988): 

 

(...) Novos espaços de conhecimentos são gerados, 

passando-se, assim, da interação das disciplinas à 
interação dos conceitos e, daí, interação das 
metodologias(...). 
 

 

A descontinuidade dos níveis de Realidade determina a estrutura descontínua do 

espaço transdisciplinar e explica porque a pesquisa transdisciplinar é radicalmente 

diferente da disciplinar que só diz respeito a um nível de Realidade e a sua fragmentação. 

Esta dinâmica que passa pelas disciplinas ilumina de modo profundo o conhecimento 

transdisciplinar e segundo Nicolescu (2000, p.16.): 

 

Os três pilares da transdisciplinaridade - os níveis 

de Realidade, a lógica do terceiro incluído e a 
complexidade – determinam a metodologia da 
pesquisa transdisciplinar. 

 

A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto e com o uso de várias 

disciplinas ao mesmo tempo, baseada na ótica de cada disciplina o objeto estudado será 
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enriquecido por todas essas disciplinas e terá uma contribuição pluridisciplinar.  A 

interdisciplinaridade diz respeito a transferência de métodos de uma disciplina a outra, ex: 

o grau de aplicação, o grau epistemológico e o grau de novas disciplinas. O objeto de 

conhecimento estudado será enriquecido pelo big-bang disciplinar e, segundo Nicolescu 

(2000,p.15) 

A transdisciplinaridade, como prefixo trans, indica, 
diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 
as disciplinas, através das disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão 
do mundo para a qual um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento. 

 

Dessa maneira, identificam-se os vários níveis de Realidade, que se pode chamar 

de natureza, aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, 

imagens ou na realidade chamada virtual que fazem parte da Realidade. 

 

Outro pilar da transdisciplinaridade é a Lógica do Terceiro Incluído que com o 

desenvolvimento da física quântica, a existência de um mundo quântico e um físico, não é 

somente uma metáfora, pois nesta lógica não existe os termos (a, não-A), que deriva a 

contradição, ex: verdadeiro e falso. Então se encontra a definição de (A, não A e T), 

coexistindo ao mesmo tempo e que permite caminhos e passagens no campo da 

Complexidade. É na complexidade que a lógica do terceiro incluído e a lógica do terceiro 

excluído podem conversar, um exemplo de lógica do terceiro excluído é a existência de 

uma estrada com sentidos opostos para os carros, neste contexto não se pode colocar 

mais um sentido, mas no caso mais complexo onde se insere o social, o político pode ser 

nocivo, como ex.: a verdadeira lógica do bem, e do mal, do certo e do errado. 

 

Pensando assim, “nenhuma forma de leitura pode ser estudada isoladamente, ela 

faz parte de um contexto sociocultural” (Barros, 2009, p.2), ligada a outros modos de 

representação que participam da composição de um texto multimodal, sendo eles 

relacionados à linguagem escrita: a diagramação, a qualidade do papel entre outros 

elementos que interferem nos sentidos das coisas ou relacionados à imagem, a gráficos 

que compõem um conjunto de representações. 
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Além do mais, os textos multimodais ou textos semióticos usados também na 

contemporaneidade se inserem como práticas de multiletramentos que podem 

caracterizar traços de interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade. 

 

Tendo apresentado, até o momento, a epistemologia da complexidade e os 

conceitos de leitura, multiletramentos e multimodalidade, torna-se necessário abordar 

questões relacionadas ao ensino de língua francesa, uma vez que esta pesquisa foi 

direcionada ao desenvolvimento da prática leitora nessa língua estrangeira. Esse é, 

portanto, o assunto desenvolvido na próxima seção. 
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2. Metodologia  

 

Neste capítulo, apresento o embasamento metodológico da pesquisa realizada e o 

desenho da mesma. Inicio pelo detalhamento da abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa, linha metodológica adotada neste trabalho. A seguir, explico o 

contexto da pesquisa, o perfil dos participantes e os instrumentos e procedimentos de 

registro textual. Finalizando o capítulo, descrevo os procedimentos de interpretação 

 

2.1. Linha Metodológica 

 

Esta pesquisa possuiu um enfoque na experiência humana e teve como objetivo 

descrever e interpretar o fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa. A linha metodológica foi de cunho qualitativo, possibilitando assim, a 

investigação da experiência de aprendizagem por meio da vivência de alunos que se 

utilizaram de textos de autores clássicos para a construção de conhecimento linguístico. 

Ressaltando a linha de pesquisa qualitativa, a metodologia utilizada foi a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica complexa, a partir da visão de Freire (2009, 2010, 2012), 

que se origina com van Manen (1990). Essa modalidade de pesquisa compreendeu os 

significados fenomenológicos que carregaram os fenômenos, facilitando o diálogo com a 

hermenêutica que os interpretou e com a epistemonologia da Complexidade que ampliou 

o conhecimento para uma interpretação mais abrangente. 

 

A abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa (doravante AHFC) é uma 

orientação metodológica que tem como característica principal a descrição do fenômeno 

em foco e sua interpretação pela via da complexidade. Possui bases teóricas na 

complementaridade entre a fenomenologia e a hermenêutica, à luz da Complexidade, 

organizadas e sistematizadas pela releitura que Freire (2010,2012) faz de Ricouer (1986 / 

2002), Gadamer (1975), de van Manen (1990), entre outros, sob a lente de uma teoria do 

conhecimento, a Complexidade, a partir da ótica de Morin e outros teóricos que a 

estudam a parir dele. 

 

Contudo, Freire (2012), partindo de trabalhos desses autores, propõe uma 

abordagem metodológica que dá foco semelhante às vertentes filosóficas que a compõem, 

nomeando-as com o hífen, hermenêutico-fenomenológica, para deixar claro o caráter 
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indissociável da intenção de reconhecer, com igual importância, a tarefa de descrever e 

interpretar o fenômeno da experiência humana. Freire (2012, p.189) explicita: 

 

... opto por renomear a abordagem denominando-a 

hermenêutico-fenomenológica, intencionalmente 
hifenizada, para ressaltar o caráter indissociável e 
igualmente relevante que percebo, na intenção de 

descrever e interpretar fenômenos da experiência 
humana, procurando desvelar ou aproximar-me da 
sua essência, apesar de ciente, de antemão que 

nunca será possível desvenda-la na totalidade: 
trata-se de um paradoxo que evidencia que os que 
os fenômenos da experiência humana são fonte 
inesgotável de investigação, interpretações e 

reinterpretações. 

 

A partir de 2013, acrescentando a Complexidade que possibilita um entendimento 

maior dos fenômenos educacionais que a pesquisa se propôs a interpretar, na medida em 

que contempla as relações parte-parte, partes-todo. 

 

Trata-se de uma abordagem que se operacionaliza via textualização, tematização e 

ciclo de validação como seus processos centrais. Parte, portanto, da experiência 

materializada em texto que, refinado e ressignificado (como propõe Freire, 2010, 2012), 

permite o desvelamento de temas hermenêutico-fenomenológicos, ou seja, construtos 

essenciais do fenômeno que lhe dão identidade e permitem que sejam reconhecidos 

como tal. O percurso entre o texto que materializa a experiência humana e a identificação 

dos temas que a compõem é marcado por idas e vindas interpretativas que caracterizam 

o ciclo de validação – processo que confronta e procura equilibrar objetividade e 

subjetividade, possibilitando que os temas surjam dos textos e não da experiência ou 

crenças do pesquisador. 

 

Esta orientação metodológica AHFC permite ao pesquisador compreender o 

fenômeno em estudo, partindo de uma metodologia de pesquisa (ou seja, a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica), aliada a uma teoria de conhecimento (isto é, a 

Complexidade). 

 

Desse modo, unindo as duas e chegando à abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa, como orientação de pesquisa, é possível descrever e 

interpretar um fenômeno complexo da experiência humana. Esta visão metodológica pode 

revelar a essência daquela manifestação de fenômeno investigado, sabendo que nunca 
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será possível conhecê-lo em sua totalidade.  

 
Os instrumentos contemplados para a investigação da experiência vivida 

compreendem a etapa da textualização que corresponde à materialização da experiência 

em forma de texto escrito: questionários, entrevistas, diários reflexivos, gravações em 

áudio e vídeo, sessões de visionamento, auto reflexões, narrativas, histórias, biografias, 

autobiografias, notas de campo, etc. 

 

Há a possibilidade da conversa hermenêutica caracterizada por ser uma conversa 

que envolve pesquisador e participantes na construção conjunta de significados. Nesse 

sentido, os interlocutores procuram juntos, esclarecimentos sem que um deles faça 

perguntas e o outro as responda, como geralmente acontece em entrevistas. Em outras 

palavras, a conversa hermenêutica é usada com a possibilidade de construir significados 

por meio do diálogo. 

 

Outro procedimento é a tematização que compreende o movimento interpretativo 

que permite, partindo de unidades de significado, refinando-as e as resignificando, chegar 

aos temas hermenêutico-fenomenológicos complexos, ou seja, os construtos que formam 

a essência do fenômeno e que lhe dão identidade. 

 

Desse modo, apresentei as fases do processo de textualização, tematização, até a 

identificação dos temas que estruturam o fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura 

em língua francesa interpretado nesta dissertação. 

 

2.2. Contexto da Pesquisa  

 

Esta pesquisa foi realizada nos cursos de língua francesa que são oferecidos no 

Centro de Capacitação: uma instituição que oferece cursos de línguas para professores 

que atuam na rede municipal da cidade de São Paulo, filiados a essa instituição, a seus 

dependentes e a interessados que queiram estudar línguas. Este espaço é localizado 

num prédio no centro de São Paulo que compreende cinco andares. O segundo andar do 

prédio foi reformado para as aulas de línguas estrangeiras, são elas: inglês, italiano, 

japonês, espanhol e francês.  
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A duração do curso de francês iniciante é de aproximadamente de um ano e meio e 

os alunos tem aula, uma vez por semana, com duração de 2 horas. Os outros níveis 

também tem essa duração e nas aulas de francês a quantidade de alunos sempre varia 

de 6 a 8 alunos, diferentemente dos outros cursos que a quantidade é um pouco maior, 

salvo o curso de japonês que a procura é menor. 

 

Uma característica importante do curso de francês se relaciona com a rotatividade 

dos alunos, quase inexistente, se comparado com os outros cursos deste Centro de 

Capacitação. Os alunos de francês têm interesses muito específicos quando estudam a 

língua: fazem o curso porque gostam da língua francesa, ou porque estudam Relações 

Internacionais, Gastronomia, Moda; são músicos e precisam da língua porque viajam ou 

porque são professores de língua estrangeira e querem aprender uma terceira língua. A 

maioria dos alunos que faz o curso de francês já tem algum conhecimento de outras 

línguas. 

 

Na sequência, apresento os participantes desta pesquisa, assim como os 

instrumentos de pesquisa e procedimentos de registro de textos para melhor 

contextualização. 

 

2.3. Participantes da Pesquisa  

 

Os participantes dessa pesquisa são oito alunos dos cursos de Língua Francesa 

que fizeram parte da mesma turma, de nível iniciante, no Centro de Capacitação. São 

participantes que atuam na rede pública como professores de variados de ciclos 

pedagógicos e variadas disciplinas. A escolha dos participantes que estavam no nível 

iniciante do curso de língua francesa foi dada pelo impacto que o “ciclo multimodal: da 

leitura ao letramento em língua francesa” poderia causar nos alunos, uma vez que seriam 

expostos a eles pela primeira vez. 

 

Eu pessoalmente os convidei para fazerem parte desta pesquisa de mestrado. 

Todos eles aceitaram participar. O período da coleta para a investigação do fenômeno 

ciclo multimodal: da leitura ao letramento em língua francesa foi de dois meses 

aproximadamente, desde o final de outubro até meados de dezembro de 2014. 
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Dando sequência, apresento os participantes, sendo oito alunos: três do sexo 

masculino e cinco do sexo feminino.  

O aluno Marco3, 41 anos, formado no Ensino Médio, sem experiência anterior em 

língua francesa; trabalha numa escola municipal em São Paulo como Técnico em 

Educação.  

O aluno Roberto, 35 anos, formado em Filosofia, com conhecimentos em espanhol 

e sem experiência anterior em língua francesa, trabalha como professor de Educação 

Básica numa escola municipal de São Paulo.  

A aluna Helena, 43 anos, artista plástica, com experiência anterior em cursos de 

língua francesa, autônoma e atua como professora de Artes.  

O aluno Ian, 30 anos, formado em Logística e pós-graduado em Qualidade de 

Engenharia, atua na área de Logística e Qualidade, tem experiência em língua inglesa e 

espanhola e sem experiência anterior em língua francesa.  

A aluna Carmen, 51 anos, formada em Psicologia, atua como professora de 

Educação Infantil em escola municipal em São Paulo e não tem experiência anterior em 

língua francesa.  

A aluna Brenda, 56 anos, aposentada, formada em língua inglesa, atuou como 

professora de inglês em escola pública, sem experiência anterior em língua francesa.  

A aluna Suely, 40 anos, formada em Letras e Pedagogia pela USP, atua como 

diretora de uma escola municipal em SP, teve experiência em alemão, inglês e espanhol, 

mas sem experiência em língua francesa.  

                                                 
3  Os participantes estão indicados por nomes fictícios para preservar-lhes o anonimato. 
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A aluna Zélia, 58 anos, formada em língua portuguesa, atua como professora do 

Ensino Fundamental e Médio em uma escola municipal em SP e com experiência em 

língua francesa. 

 

Resumidamente, segue um quadro com as informações sobre o perfil dos 

participantes: 

Participantes Idade Profissão Experiência em língua 
francesa 

Experiência em 
línguas estrangeiras 

Zélia 58 Profa. de Português 1 ano de Aliança Francesa --- 

Brenda 56 Profa. de Inglês Nenhuma Inglês 

Carmen 51 Profa. Educação Infantil Nenhuma --- 

Helena 43 Artista Plástica Sim, aula particular --- 

Marcos 41 Técnico em Educação Nenhuma --- 

Suely 40 Diretora de escola Nenhuma Alemão/inglês/espanhol 

Roberto 32 Professor de Filosofia Nenhuma espanhol 

Ian 30 Logística e Qualidade Nenhuma Inglês/espanhol 

Quadro 1: Perfil dos participantes 

 

Todos os alunos mostraram interesse em participar das leituras e sempre foram 

preocupados com o desenvolvimento na língua francesa. A maioria das vezes, estavam 

presentes em sala de aula e tinham um perfil de alunos bem concentrados mas, em 

alguns momentos, mostravam dificuldades com as novas descobertas da língua francesa. 

Algumas características que cada língua traz consigo e a distância que existe entre a 

fonética e a escrita da língua francesa, às vezes, trouxeram constrangimentos para os 

participantes. 
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2.4. Instrumentos e Procedimentos de Coleta  

 

A pesquisa teve início com um instrumento de perfil (questionário) preenchido pelos 

alunos, visando obter informações básicas sobre cada participante. Esse instrumento (ver 

Apêndice 1) foi feito para obtenção de algumas informações pessoais, como: nome 

completo, idade, profissão, experiência profissional, experiência anterior com a língua 

francesa e experiência com outras línguas estrangeiras. 

 

Durante um mês de aula, após a realização de cada leitura em que um texto 

clássico era utilizado e em que o ciclo multimodal complexo era desencadeado, os alunos 

fizeram um relato das aulas que tiveram. No segundo mês de coleta, os alunos 

preencheram um instrumento denominado “One Minute Paper” (ver apêndice 2), 

composto de frases a serem completadas com a opinião de cada participante após terem 

participado do como ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. Por último, 

os alunos fizeram um relato, descrevendo o que foi para eles, essa experiência com o 

ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

A partir dessa descrição, segue o quadro com os registros textuais obtidos para 

esta pesquisa: 

 

Centro de Capacitação Informação coletada Número de textos obtidos 

Questionário  Perfil dos participantes 8 

Instrumento One Minute Paper 16 

Relato Descrição do Fenômeno 6 

Quadro 2: Registros textuais  
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2.5. Procedimentos de Interpretação 

 

Seguindo a orientação da abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, a 

organização e interpretação do material coletado é realizada seguindo os procedimentos 

propostos por van Manen (1990), interpretados e expandidos por Freire (2007, 2012, 

2015), que acrescenta os movimentos de refinamento e ressignificação. O quadro abaixo 

sintetiza esses procedimentos: 

 

 

Quadro 3: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2007, 2012) 

 

Para entender esse quadro apresentado, são necessárias algumas explicações. O 

ponto de partida sempre será o texto fornecido pelo participante, pois nele está contida a 

descrição da vivência do fenômeno. O ponto de chegada será o tema hermenêutico-

fenomenológico complexo, ou seja, a essência do fenômeno em foco (Freire, 2010), a 

menor unidade constituinte do fenômeno, sem a qual ele perderá sua identidade, uma vez 

que o tema, como explica van Manen (1990, p.87,89), “expressa de forma sintética o que 

está envolvido na experiência interpretada”.  



51 

 
 

Esse movimento não se constitui, portanto, em tarefa fácil: “É tarefa que envolve 

tempo e aprofundamento nos textos, até que seja possível entrar em sintonia com eles”. 

(Freire, 2010, p.24,25). Dessa forma, podemos entender esse quadro como um 

movimento cíclico que orienta a ação temática: as setas vermelhas mostram o movimento 

circular que existe após a textualização, como o primeiro movimento que deve identificar 

as primeiras unidades de significado e voltar à textualização. Depois, outro movimento 

nesse ciclo de tematização consiste em passar pelas unidades de significado e chegar a 

um refinamento e ressignificação. Posteriormente, deve-se voltar à textualização e passar 

novamente pelo refinamento e ressignificação, até chegar ao tema e possível subtema. 

Após, identificar o tema, voltar e ressignificá-lo, pode-se chegar às novas descobertas 

temáticas e isso é denominado como “ciclo de validação” (Freire, 2010, 2012). Assim, 

esse ciclo de validação, essa leitura e interpretação constantes, esse voltar à 

textualização, ir para os refinamentos e ressignificações faz com que o pesquisador esteja 

numa situação de pesquisa “inusitada, colocando-se em contato diferenciado com os 

textos coletados e considerando sua bagagem experiencial e sua subjetividade como 

traços relevantes que não podem ser simplesmente ignorados” (Freire, 2010, p.25). Por 

último, esse ciclo de validação, de “entrar” no texto, interpretar e ressignificar sentidos no 

texto (Freire, 2010 / 2012) é chamado de “mergulho interpretativo”.  

 

Abaixo, exemplifico as primeiras unidades de significado nos registros textuais, 

usados nesta investigação, baseado em Freire (2007, 2010): 

 

 

TEXTO ORIGINAL 

 

Quando eu participo das aulas eu me sinto um pouco 

abaixo dos meus colegas. 

 

 

 

Ao receber o texto fornecido pelo participante, minha primeira providência foi fazer 

a inserção do mesmo no quadro sugerido por Freire (2007), no qual os processos de 

textualização, tematização e ciclo de validação se encontram esquematizados. 
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Organizei os textos acrescentando mais quatro colunas à direita, totalizando cinco 

ao total. Na primeira coluna, deixei o texto original e, as outras, usei para os refinamentos 

e resignificações como pode ser visto no quadro 4, baseado em Freire (2007, 2010): 

 

TEXTUALIZAÇÃO 
 
 

 

TEMATIZAÇÃO 
 
 

Primeiros 
refinamentos 

Refinamentos 
Ressignificação 

Refinamento 
Ressignificação 

Definição  
de Tema 

Quando participo 

das aulas, me sinto 

abaixo dos meus 

colegas 

Quando participo 

das aulas, me sinto 

abaixo dos meus 

colegas 

participo , 

me sinto abaixo dos 

colegas 

Participo 

abaixo 

colegas 

Constrangimento 

Quadro 4: Tematização (Freire, 2007, 2010) 

 

Por meio desta organização de textos, foi possível fazer o processo de tematização, 

refinando e ressignificando as unidades encontradas, complementando com o ciclo de 

validação de acordo e, assim, definindo os temas e subtemas do fenômeno em estudo: 

ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

O movimento circular de ir e vir caracteriza a abordagem hermeneutico-

fenomenológica complexa. Este movimento é chamado por Hedegger (1994) de circulo 

hermenêutico e que segundo Freire (2010) significa que sob uma perspectiva 

hermenêutica, a compreensão é circular, o conhecimento se constitui sobre uma base 

prévia a partir da qual vai se ampliando, articulando com outros conhecimentos. 
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3. Ciclo Multimodal Complexo de Leitura em Língua Francesa 

 

Neste capítulo, descrevo como foram as aulas nas quais o ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa foi desencadeado. Em outras palavras, esse 

capítulo contém a descrição do fenômeno em foco neste estudo: ele comporta uma 

espécie de narrativa na qual retomo o caminho percorrido nas aulas de leitura do curso 

ministrado e detalho como o ciclo de leitura foi desencadeado de forma complexamente 

multimodal.  

 

3.1. Detalhamento prévio 

 

O ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa é um suporte que uso 

em aulas para aproximar os alunos da língua francesa, pois a compreensão escrita 

possibilita o aluno de ver as palavras e poder relacioná-las com a oralidade, visto que a 

língua francesa possui muitas palavras homofônicas, ou seja, palavras que tem o mesmo 

som e são escritas de maneiras diferentes.  

 

O ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa pode ser desencadeado 

ou no começo da aula, pois possibilita aos alunos partirem do complicado para o mais 

simples, ou seja, durante as várias leituras que realizo com eles, esclareço algumas 

estruturas gramaticais, mas sempre de acordo com o nível do grupo. Ou o ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa pode ser usado como fechamento de 

uma aula para situar os alunos na história do livro, como uma maneira facilitadora de 

avançarem algumas páginas da história, de forma independente, nas suas respectivas 

casas. 

 

Uma característica primordial do ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa é que ele compreende textos literários e esses textos garantem uma variedade 

de aspectos que podem ser trabalhados em sala de aula, ajudando os alunos no 

desenvolvimento da produção oral. Como professora, busco formas para que os alunos 

se expressem em língua francesa, mesmo que seja, um som, uma palavra, meia frase, 

uma frase inteira ou a elaboração de um pensamento. Mesmo que seja difícil para eles, 

nesse momento, insisto na produção oral porque eles sabem que minha abordagem de 

trabalho - o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa – visa à construção 
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de conhecimento. 

 

Outra característica do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa é 

que ele se constitui no momento que está à frente daquela aula, ou seja, o momento da 

novidade: estruturas gramaticais novas, algum aspecto inédito da fonética, ou a 

compreensão de um texto que se articula com outros saberes de outras aulas. O ciclo 

particularmente caminha na frente dos alunos. 

 

Depois de explicar, quando usar o ciclo, o porquê de usá-lo, para quê usá-lo e suas 

características, passo a expor aqui, como foram os dois meses nos quais trabalhei com 

ciclo multimodal de leitura em língua francesa. 

 

3.2. O ciclo e seu percurso 

 

O primeiro momento do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa 

em sala de aula é o do trabalho com a fonética e de todos os detalhes envolvidos na 

pronúncia de certas palavras da língua francesa, detalhes que devem ser explicados de 

acordo com a leitura de cada aluno e bem compreendidos por todos, pois a escrita da 

língua francesa e a pronúncia são caminhos distintos na aprendizagem dessa língua. A 

visualização da pronúncia por meio dos textos dados em sala de aula permite a 

compreensão de que a escrita é diferente da oralidade, condição facilitadora para a 

aprendizagem da língua francesa. 

 

A segunda leitura, sempre feita pelos alunos, sinaliza o momento de trabalho 

detalhado com a construção de conhecimento da rede lexical do texto, tempos e modos 

verbais. A terceira e última leitura é feita para a realização da compreensão textual e diz 

respeito à literalidade do texto e à compreensão semântica com a interpretação textual 

em conjunto com os alunos. Esta leitura é feita para esclarecer duvidas sobre o 

vocabulário, contextualizar o vocabulário no texto e por fim, trabalhar o léxico de maneira 

coerente para a obtenção de sentido mais apropriado naquele texto. 

 

A partir dessa abordagem é feito um trabalho de compreensão de texto com 

perguntas que os alunos devem responder oralmente, em francês Dá-se o início da 

produção oral pelos alunos e, de acordo com o conhecimento já construído, pode-se 
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trabalhar a descrição dos personagens, a narração das cenas, a subjetividade de cada 

personagem. 

 

De acordo com os textos trabalhados é possível fazer a escolha de cenas e 

mostrá-las aos alunos por meio de filmes ou de peças de teatro que foram gravadas. Esse 

tipo de apresentação constitui a linguagem multimodal, aquela que integra o som, a 

imagem, o texto, a animação como recursos e estratégias didáticas em sala de aula, com 

a intenção de melhorar o espectro metodológico que envolve a atividade docente. Esse 

conjunto de signos que permite a utilização da linguagem multimodal amplia a importância 

do professor, que será o mediador em sala. Com esse suporte, o conteúdo gramatical é 

introduzido como guia para a aprendizagem e ligação/religação de saberes da língua 

francesa. Esse recurso é utilizado na aula para aproximar os alunos da língua francesa e 

da bagagem de conhecimentos prévios que cada um possui. 

 

3.3. As aulas de francês e o ciclo em ação 

 

O primeiro momento com os alunos em sala de aula foi utilizado para aproximá-los 

da língua francesa e, para tanto, usei o livro de literatura “La Mare au Diable em français 

facile, da autora clássica George Sand. 

 

Antes da leitura do primeiro capítulo do livro, aproximei-me dos alunos, 

contextualizando a obra da autora e falando a respeito de sua vida. Expliquei a eles que o 

nome verdadeiro de George Sand era Aurore Dupin; ela era uma mulher inteligente, 

nascida em Paris, em 1804. Casou-se em 1830 com Casimir Dudevant, mas logo se 

separou e teve um amante Jules Sandeau. Inspirada por esses nomes, tornou-se George 

Sand. Ela era uma mulher com caráter muito forte e como sabia que naquela época as 

mulheres não tinham espaço na sociedade, resolveu adotar um nome masculino. Suas 

obras são célebres e contribuíram para a emancipação feminina. Ela condena a 

exploração feminina feita pelos homens. Em Paris, George Sand frequentava os cabarés 

e seus amigos eram Musset, Balzac, Liszt, Chopin. Foi uma mulher ativa, se interessava 

pela política e teve seu reconhecimento como autora. 

 

Após, esta introdução, lemos a primeira página do livro, desencadeando o ciclo 

multimodal: da leitura em língua francesa. Os alunos, neste momento, ainda tímidos 
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começam a ler sem nenhuma instrução. Cada aluno leu até chegar ao ponto final. O que 

acontece, na maioria das vezes, é que este pequeno detalhe do aluno não chegar até o 

ponto final, não é respeitado e eu tenho que organizar esse momento. Organizar o 

momento, é retomar a voz do aluno e fazê-lo voltar, dando a ele o espaço que é dele em 

sala de aula e, recursivamente, permitindo que os alunos voltem ao mesmo ponto do 

inicio mas, agora, com o acréscimo de informações que os ajudam a iniciar, de uma 

maneira diferente, com correção de cada aluno em relação à pronúnica e após, a 

explicação sobre a fonética. Com o passar do tempo e com o reconhecimento do 

desenvolvimento da língua, os alunos respeitam os combinados que são as paradas em 

pontos finais e as regras de pronúncia. Após esta sequência, começam a relaxar um 

pouco mais. 

 

Durante o primeiro mês de aula, procuro envolver os alunos com alguma história 

relacionada ao livro. Explico a eles que o livro de bolso é leve, de capa mole é barato para 

facilitar o leitor a levá-lo no bolso ou na bolsa e peço a eles que façam o mesmo - 

carregar o livro na bolsa - durante a leitura do livro que estão fazendo. Sendo assim, tento 

diminuir, nas aulas de francês, o constrangimento de não saber ler em língua francesa, 

que possa existir na hora do ciclo multimodal: da leitura ao letramento em língua francesa, 

retornando ao ponto inicial. 

 

Dessa forma, foi assim feito o primeiro mês de leitura e sigo adiante com a 

descrição do segundo mês, quando houve o ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa, a ficha de perfil para a obtenção de informações pessoais e profissionais 

na primeira aula e o instrumento denominado “One Minute Paper”, durante as próximas 

três aulas seguintes e na quarta aula, a última, pedi que fizessem um relato descrevendo 

as aulas de leitura. Assim se fechou o primeiro período de coleta do ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa. 

 

Na segunda aula, do segundo mês, fizemos novamente o ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa. Continuamos a ler o livro da maneira que já 

descrevi anteriormente: cada aluno leu um trecho até chegar ao ponto final, quando passa 

a leitura para o próximo aluno. Ao final de cada página, retomei a leitura com pequenas 

correções e acrescentei novas informações relacionadas à fonética e à gramática da 

língua francesa. Retomamos a leitura dando sequência à outra página e finalizei a leitura 
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para que pudéssemos escutar o áudio do livro. 

 

Começamos a escutar o áudio e, 10 minutos depois, a bateria do meu Ipad acabou. 

Não houve constrangimento, mas percebi que os meus alunos estavam gostando daquele 

momento. Resolvi dar continuidade à aula com um texto teatral francês de um dramaturgo 

irlandês, mas que terminou seus estudos na França e que se chama Samuel Beckett. A 

peça de teatro era Esperando Godot. A ideia foi feliz, pois trabalhamos os conceitos que 

foram passados sobre a leitura, fizemos o entendimento do texto teatral, situei o 

dramaturgo e o gênero da peça teatral. Os alunos leram, tiveram um primeiro contato com 

a dramaturgia francesa e discutimos o conteúdo daquele trecho da obra. Após, esta etapa, 

os alunos responderam ao instrumento “One Minute Paper”. 

 

Na terceira aula retomei o ciclo multimodal complexo, continuando com o livro de 

onde havíamos parado, retomando, ao longo do ciclo, detalhes sobre a pronúncia, a 

gramática, o vocabulário, e acrescentando novas informações. Finalizamos o áudio que 

faltara da aula anterior e, como nesse momento da aula, os alunos já estavam bem 

habituados com a língua francesa, trabalhei a música francesa “Non, je ne regrette rien,” 

cantada por Edith Piaf. Com esta canção, acrescentei novas noções básicas de gramática, 

como: a negação com a substituição de PAS por RIEN, os verbos com terminação ER e 

os verbos pronominais. Por fim, os alunos preencheram o instrumento “One Minute 

Paper”. 

 

Na quarta aula, demos continuidade ao capítulo seguinte do livro, obedecendo 

todas as etapas do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, onde foram 

trabalhadas as leituras relacionadas com a fonética e, logo depois, as leituras 

relacionadas com o vocabulário. Em seguida, as leituras relacionadas com a gramática da 

língua francesa e por fim, a escuta do áudio e apresentação em vídeo do trailer do filme 

em francês La Mare au Diable, onde aparecem as movimentações dos personagens 

principais em um lindo campo em, que no livro, este campo é descrito como uma floresta. 

A trilha sonora é romântica. Faltando meia hora para o termino da aula, os alunos se 

ocuparam do “One Minute Paper”. 

 

Depois, dessas quatro aulas, pedi para que os alunos escrevessem um texto, que 

considero o relato. Alguns fizeram no mesmo dia, ou seja na quarta aula, e outros, 
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preferiram me entregar depois, descrevendo a experiência do período de dois meses em 

que participaram do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, destacando 

suas críticas e impressões. 

 

Após toda a descrição do percurso da minhas aulas de língua francesa e definindo 

onde, quando, porquê, pra quê e como coloco o ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa no caminho de construção de conhecimento da língua, dou sequência a 

interpretação do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa que 

fiz com embasamento teórico e metodológico, a partir dos instrumentos que usei para a 

coleta, sendo eles: a ficha de perfil, o instrumento “One Minute Paper” e o relato. 
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4. Interpretação do Fenômeno em Foco 

 

Nesse capítulo, de acordo com a fundamentação teórica e linha metodológica 

AHFC abordadas ao longo dessa dissertação, descrevo e apresento a interpretação dos 

textos fornecidos pelos alunos que participaram do ciclo multimodal complexo de leitura 

em língua francesa O fenômeno interpretado foi constituído pelos seguintes oito temas 

hermenêutico-fenomenológicos complexos – aprendizagem, conhecimento, 

constrangimento, preocupação, motivação, autorrealização, interesse, atenção – os quais 

compõem a essência do fenômeno em foco. 

 

4.1. Aprendizagem 

 

Aprendizagem foi um tema que emergiu dos textos dos alunos quando mostraram 

interesse pela língua e conseguiram dizer, em palavras, o avanço na compreensão. Foi na 

recursividade promovida pelo do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa 

que conseguiram vencer desafios e descobriram palavras novas em língua francesa. 

 

Na epistemologia complexa, Morin (2011, p. 74) explica o princípio da recursão 

organizacional no qual um produto recursivo é um processo em que os produtos e os 

efeitos são ao mesmo tempo causa e produtores do que se produz. Sendo assim, registro, 

por parte dos alunos o que eles escreveram: 

 

 

Brenda: Ao final de cada leitura, eu sempre acho positivo, 

pois sempre me acrescenta muito. Eu avanço na 

compreensão e no vocabulário. 

 

 

 

Roberto: A leitura me ensina muito, pois comparo a escrita 

com o som. 

 

 

É possível observar que a aluna Brenda relata a experiência do princípio da enação, 

o princípio que toda a ação é uma ação que vem acompanhada de uma percepção e são 

inseparáveis nos processos cognitivos e caminham juntos. Este princípio está relacionado 
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com o princípio da recursividade conforme a epistemologia da complexidade, “onde um 

produto recursivo é um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo 

causas e produtores do que se produz” (Morin, 2007, p. 74). 

 

Sendo assim, o movimento circular do ciclo multimodal complexo em língua 

francesa possibilitou que a aluna reconhecesse ao final do ciclo, o avanço que teve em 

língua francesa. O meu trabalho neste momento foi de concentrar a aluna por meio da 

leitura para que tivesse algum proveito dessa imersão. Neste caso, o excerto da aluna 

pode ter sido relevante e segundo (Moraes, 2008, p. 109): 

 

A percepção de cada fato em si consiste em uma 
ação que é perceptivamente guiada, ou seja, que 
surge a medida que o sujeito observador consegue 

guiar suas ações na situação local da pesquisa. 
Suas estruturas cognitivas emergem de esquemas 
sensórios-motores recorrentes a partir das ações 
guiadas pela percepção. 

 

 

O avanço na compreensão e no vocabulário da língua francesa foi um caminho da 

aprendizagem que eu, professora e a aluna andamos juntas e percebemos o avanço de 

ambas as partes contribuindo para a construção de conhecimento. 

 

No excerto do aluno Roberto, é possível observar que pelos textos semióticos ou 

multimodais, segundo Rojo (2013, p.23), são textos com bases em mídias ou semioses 

que podem ser vistos na pintura, no áudio, nas musicas modais, na fotografia na imagem 

digital, ou no cinema, o aluno Roberto se utilizou desses textos, fazendo a relação 

buscando um entendimento da língua naquele momento. 

 

Outro aspecto relevante a considerar são os excerto das alunas Suely e Zélia que 

descrevo abaixo: 

 

Suely: A leitura me ensina a pensar, a imergir na língua, a 

vivenciá-la. 

 

 

Zélia: A leitura me ensina a desenvolver a fala. 
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Também por meio desses excertos emerge o tema Aprendizagem. Neles são 

observados o princípio retroativo que rompe com a causalidade linear que reage com 

informações sobre a causa em questão e produz uma autorregulação conhecido como 

feedback. Este princípio pode aumentar a reação do efeito e causar a imprevisibilidade 

naquele que participa da retroação. No caso da aluna Suely ao “emergir e vivenciar a 

língua” e a aluna Zélia por utilizar a leitura para desenvolver a fala, as duas, após terem 

passado pelo ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, revela o efeito da 

retroação. Este princípio está ligado com o princípio de recursão organizacional. 

 

As alunas Suely e Zélia reagiram à leitura ampliando seus conhecimentos e 

construindo significados a partir das leituras que realizou durante a recursividade do ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

O próximo excerto mostra e explica o tema Aprendizagem que emergiu das 

interpretações feitas do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa. 

 

Brenda: Ao término da leitura, eu sempre me surpreendo com 

palavras e expressões diferentes, visto que a mesma sempre 

me proporciona novas descobertas, me acrescenta novos 

conhecimentos. Por meio da leitura adentramos num universo 

maior, cheio de possibilidades. Ela, com certeza, favorece o 

aprendizado e nos dá a chance de enfrentarmos novos 

desafios. 

 

Neste excerto, quando a aluna Brenda escreve que “adentramos num universo 

cheio de possibilidades”, mostra que foi nutrida pelo ciclo multimodal complexo de leitura. 

Notamos a existência de autonomia/dependência que se caracteriza como principio da 

auto-eco-organização que é a capacidade do sistema se auto-organizar e partir forças se 

faz um paralelo com a aprendizagem que se faz de acordo com as condições externas e 

internas do ambiente. Segundo Morin (2011, p.20) explica abaixo: 

 

deve-se considerar um eixo afeto-intelecto e não a 

sobreposição da razão à emoção, pois nenhuma 
teoria científica está imune ao erro e a capacidade 
das emoções é indispensável para o 

estabelecimento de comportamentos racionais. 
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Considero que, a partir dos movimentos de recursividade que existem no ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa, a aluna Brenda conseguiu construir 

significados além da leitura e visualizar novas possibilidades de aprendizagens que para 

ela seriam “novas descobertas”. 

 

Outros excertos relevantes são dos alunos Marcos e Helena que descrevo abaixo:  

 

Marcos: Quando eu leio, eu penso em aprender cada vez 

mais palavras, em tentar entender o enunciado do texto. 

 

 

Helena: Quando participo das leituras, aprendo muito, me 

ensina, me capacita cada vez mais na compreensão da 

língua francesa. 

 

 

Nestes excertos, quando eles dizem “tentar entender o enunciado” é preciso 

pensar que o uso da leitura e da escrita deve responder também as exigências que a 

sociedade faz continuamente, neste sentido Soares (2010, p.39): 

 

o letramento pode ser visto como uma perspectiva 

sociolinguística que pesquisa as relações entre 
língua oral e língua escrita, os efeitos sobre a 
aprendizagem da língua escrita, dos conceitos 

sociais e linguísticos, os determinantes das 
dificuldades de aprendizagem da língua escrita. 
 

 

Dessa maneira, o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa pode 

contribuir com o letramento contextualizando textos escritos para busca de sentido na 

vida social. 

 

Suely: No final de cada leitura, eu aprendo ou creio que estou 

me desenvolvendo mais, fico mais próxima do idioma. 

 

 
A aluna Suely após ter participado do ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa sugere o tema Aprendizagem, pois mostra o seu desenvolvimento e 

revela o princípio de recursividade e o movimento circular existente neste princípio. 
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Segundo Morin (1977, p.27) “o círculo pode ter se transformado em espiral e o regresso 

ao começo é aquilo que se afasta do começo”. Assim, pode-se compreender que o 

desenvolvimento da aluna no final da leitura, possibilitará que ela fique mais distante do 

começo no próximo ciclo. 

 

No próximo excerto o aluno Ian possibilita o leitor de entender melhor como o ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa pode ajudar o aluno na compreensão 

da língua francesa, descrevo abaixo: 

 

 

Ian: A leitura me ensina a falar corretamente, ao final de cada 

leitura, eu aprendo novas palavras e suas pronúncias.  

 

 

Neste excerto, o tema Aprendizagem revela uma possibilidade de multiletramento 

que compreende há habilidade de decodificar símbolos até a decodificação de textos mais 

elaborados. Conforme Soares (2010, p.31): 

 

ler é um processo de relacionamentos entre 

símbolos escritos e unidades sonoras, e é também 
um processo de construção da interpretação de 
textos escritos. 
 

 

Sendo assim, ler é um caminho longo repleto de habilidades indispensáveis para a 

construção de conhecimento. 

 
4.2. Conhecimento 

 

O tema Conhecimento emergiu nos textos escritos quando os alunos descrevem o 

momento final da participação deles no ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa. Reescrevo a passagem: 

 

 

Carmen: No final da leitura, ampliei o meu conhecimento. 

 

Observo, neste excerto, que a aluna reconhece ter ampliado seus conhecimentos 

na medida em que passou pelas leituras multimodais e de uma forma recursiva pois, a 
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cada leitura, retomada a fonética primeiramente, as grandes diferenças entre a escrita e a 

oralidade da língua francesa, o cuidado em pronunciar corretamente, a verificação do 

léxico e por fim a leitura feita novamente e avançando o livro ao mesmo tempo. Quando a 

aluna diz que “ampliou o meu conhecimento”, seria possível dizer que, em alguns desses 

momentos recursivos, houve uma construção de conhecimento. Ao final, ela se sentiu 

bem e essa sensação remete à ideia de não reduzir o todo às partes e as partes ao todo, 

nem o uno ao múltiplo e nem o múltiplo ao uno, mas conceber de modo complementar e 

antagônico, as noções de todo e de partes, de uno e de diverso. Sendo assim, a aluna 

Brenda que teve a experiência no ciclo pelos seus diversos textos multimodais, assimilou 

informações que foram úteis para o seu desenvolvimento no conhecimento da língua 

francesa. Dessa maneira, o sistema é um objeto complexo e que envolve as ações e os 

resultados. 

 

No excerto abaixo, mostro como emergiu o tema Conhecimento das interpretações 

do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

Brenda: A leitura é de fundamental importância, é a maneira 

mais propícia de adquirir conhecimento, além de ajudar na 

compreensão de textos, ampliar novas percepções, 

permitindo que entremos num universo diversificado. 

 

Neste excerto, a aluna Brenda construiu conhecimento quando fez relações com a 

língua francesa e outras possibilidades que o multiletramento proporciona. Segundo 

Soares (2010, p.39), “os vários tipos de letramento tem de ser forçosamente 

multidisciplinar” e que sejam relevantes para o estudo da leitura caracterizando uma 

atitude complexa. 

 

Eu, como professora, tendo sempre a preocupação em construir conhecimento 

com os alunos, através desses textos, percebi que a recursividade se faz presente e é a 

facilitadora neste percurso que se faz caminhando. 

 

4.3. Constrangimento 

 

Outro tema que emergiu na tematização do fenômeno foi o constrangimento. Em 

pequenos momentos diferentes e com alunos diferentes, foi possível e perceptível que 
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isto ocorreu. Deve-se levar em conta que o ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa é um trabalho em grupo e a construção de conhecimento feita em sala de aula, 

permite a eles tanto o prazer como a dificuldade. Na complexidade, compreende-se este 

momento pensando no princípio dialógico no qual os opostos complementares aparecem 

na sala de aula, na vida e nos seres humanos. Coloco aqui, alguns excertos pelos 

participantes, para ilustrar o tema em questão: 

 

Ian: Quando participo das leituras, me sinto um pouco abaixo 

dos colegas. 

 

Neste excerto, o aluno Ian se sente incomodado com o fato de não saber tanto 

quanto os alunos. Eu, como professora, sei que este aluno faltou várias vezes por motivo 

de trabalho ou porque suas aulas na faculdade começavam logo depois das aulas de 

francês e, por várias vezes, não pode comparecer no curso porque, ou tinha prova na 

faculdade ou alguma aula mais importante e não podia chegar atrasado. Sei também que 

esses motivos são reais, mas talvez não sejam essenciais para a minha interpretação. 

 

Acredito que, neste momento, eu posso relacionar o tema Constrangimento com o 

princípio dialógico existente na epistemologia da complexidade que define segundo 

Mariotti (2007, p.151) “que a palavra dialógica significa que as contradições que não se 

resolvem e a tensão do antagonismo é persistente”, isto não quer dizer que não se deva 

resolver estes problemas no ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, ou 

melhor, a existência do princípio dialógico constrangimento / prazer (autorrealização) no 

ciclo é uma fonte constante de estímulo e ensinamentos para mim. 

 

Acrescento ainda, que o constrangimento deste aluno durante o ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa aconteceu pelo fato do aluno perceber que os 

outros alunos sabiam ler ou entender melhor que ele o texto, o que ocasionou o 

constrangimento quando este aluno se comparou aos outros em sala de aula. Relaciono 

este momento na sala de aula com o princípio dialógico, onde as contradições existem e 

estão em sala de aula. Neste momento, um aluno se sentia constrangido e outros alunos 

se sentiam bem (autorrealizados) com o seu desenvolvimento em sala de aula. 

 

Roberto: Há de se cuidar para que haja uma certa 

homogeneização dos integrantes daquele momento da 
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leitura. Digo isso, pois constata-se que um aluno com mínima 

fluência, lendo com aquele muito fluente, pode render menos 

por constrangimento, ao passo que num grupo mais 

homogêneo. 

 

Abaixo, mostra a relevância deste excerto, no que diz respeito ao tema 

constrangimento do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

Neste excerto, o aluno Roberto se sentiu constrangido, pois em alguns momentos 

do ciclo multimodal de leitura complexo em língua francesa que tem a característica de 

trabalhar em grupo textos multimodais ou semióticos abrangendo assim diversas 

maneiras de construir conhecimento em sala de aula, possibilita que cada aluno expresse 

seu conhecimento no momento das leituras. Esta leitura de cada aluno pode significar ou 

um constrangimento ou uma autorrealização para quem a executa, o próprio aluno, e para 

quem a escuta, no caso, os demais alunos. É necessário usar o princípio dialógico para 

pensar, o fato é que houve contradições que o ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa não conseguiu superar, neste caso, “é preciso trabalhar com elas sem 

tentar negá-las ou racionalizá-las” Morin (2007, p.151) 

 

Dando continuidade ao tema Constrangimento que emergiu das interpretações, 

ressalto aqui mais um excerto da aluna Helena, abaixo: 

 

Helena: Quando escuto os meus colegas lendo, eu não gosto 

que outra pessoa corrija a não ser a professora. 

 

É relevante acrescentar que a frase da aluna Helena remete ao conceito de sujeito 

da complexidade, pois todos estão passando pela mesma situação e cada aluno é único 

em sala de aula, mostrando-nos o sujeito indivíduo e o sujeito social. Ela descreveu a sua 

experiência e relatou também o constrangimento de ser corrigido pelos outros alunos, 

pois se ela prefere que somente a professora corrija os outros alunos, esta atitude serve 

para ela também. A aluna descreve também neste excerto que o ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa é feito em grupo e possibilita que cada aluno faça 

o seu próprio caminho de aprendizagem por meio da autopercepção e percepção do 

grupo também. 
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Abaixo, outro excerto relevante que favorece a imersão do tema Constrangimento a 

partir das interpretações do fenômeno estudado nesta dissertação. 

 

Brenda: Nesta aula, eu não gostei de ter dificuldades de 

entender alguns termos. Na próxima aula eu não gostaria de 

ter dificuldades e não gostei de não conseguir acompanhar a 

leitura do livro de literatura 

 

 

A aluna Brenda, neste excerto descreve o constrangimento de não ter conseguido 

acompanhar os alunos, pois teve algumas dificuldades durante o avanço das leituras. 

Pode-se relacionar esse fato com o princípio dialógico existente na epistemologia da 

complexidade que envolveu a vontade (ânimo) de saber a língua francesa e o 

constrangimento (desânimo) de não ter conseguido acompanhar a leitura. Poderia 

também fazer a relação neste momento do caminho da aprendizagem com o movimento 

espiralado que ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa proporciona. Ao 

longo do caminho, o aluno passa por dificuldades e facilidades, mesmo já tendo 

elaborado uma construção de conhecimento por este mesmo caminho e o 

constrangimento inevitavelmente aparece nesta construção. 

 
4.4. Motivação 

 

Este tema emergiu nos textos no momento que os alunos se apropriavam da língua 

francesa e de sua cultura. O próprio reconhecimento deles como indivíduo, o relato da 

cultura francesa e a construção de conhecimento feita por eles, exemplifica e torna-se 

relevante estes excertos para imersão do tema Motivação na interpretação do fenômeno 

ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. Abaixo, apresento o excerto da 

aluna Suely 

 

Suely: Quando leio, conheço novas palavras, fico mais 

próxima da língua. 

 

 
A partir do relata descrito pela aluna Suely, poderia dizer da existência do 

letramento com perspectiva linguística que segundo Soares (2010, p.39) caracteriza como: 
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aquele que se volta para o confronto entre o 
sistema fonológico da língua e seu sistema 
ortográfico, para as diferenças lexicais e 

morfossintáticas entre a língua oral e escrita, para 
os modos de funcionamento dos sistemas de 
escrita, para as consequências do alfabetismo 
sobre a linguagem de indivíduos ou de grupos de 

estudos. 
 

Neste ponto, acredito que a aluna pode se sentir mais próxima da língua por meio 

do letramento linguístico após ter passado pelo ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa. 

 

O tema motivação também aparece no excerto do aluno Marcos que apresento ao 

leitor, logo abaixo. 

 

Marcos: Quando eu participo das leituras, eu gosto muito, me 

encoraja, eu tento ouvir o som das palavras, eu tento 

melhorar a cada dia 

 

 

O tema motivação aparece de novo na pesquisa por meio do excerto do aluno 

Marcos que descreve o ciclo multimodal complexo de leitura e usa as palavras “eu gosto 

muito, me encoraja,” que traduzem o tema e compreendem a existência do princípio 

dialógico, pois aparecem os opostos complementares motivação (encorajamento, ânimo) 

ou constrangimento (desencorajamento, desânimo) no ciclo O principio dialógico no ciclo 

multimodal complexo de leitura em língua francesa apareceu nos momentos onde o aluno 

Ian  teve dificuldades em ler e os outros alunos tiveram mais facilidade nesta competência. 

Segundo Morin (2005, p.74) explica: 

 

A ordem e a desordem são dois inimigos: um 

suprime o outro, mas ao mesmo tempo em certos 
casos, eles colaboram e produzem organização e 
complexidade. O princípio dialógico nos permite 

manter a dualidade no seio da unidade. Ele associa 
dois termos ao mesmo tempo complementares e 
antagônicos. 
 

 
Desse modo, é necessário ter pensamentos dialógicos complexos que princípios 

de disjunção, de conjunção e de implicação para que possíveis manifestações de 

motivação ou de constrangimentos não sejam negadas, anuladas ou refutadas, mas 
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apropriar-se delas é uma demonstração de bom senso. 

 

Outro excerto que exemplifico abaixo é o da aluna Helena que contribui com o 

tema Motivação e revela ao leitor o prazer de ler. 

 

Helena: A leitura me ensina a abrir a mente, aprender a 

pronunciar. No final de cada leitura, eu fico feliz 

 

 

Diante de outro excerto no qual se evidencia o tema motivação, quando a aluna 

descreve que “se sente feliz,” “no final de cada leitura, eu fico feliz” parece que traduz a 

ideia de circularidade, porque a aluna sinaliza o final e o começo de cada leitura e este 

conceito de circularidade amplia a ideia de conceitos de técnicas e resultados e revela 

como esses três elementos se fertilizam mutuamente e fazem com que o sistema se 

autoavalie, se auto-organize sem cessar. O resultado obtido da aluna não foi por acaso, 

aqui houve uma interligação e uma intervenção dela com ela mesma, dela com os outros 

participantes e a noção de sistema é um processo continuo de troca de informações dele 

com o ambiente e também dentro do próprio ambiente. A aluna quando evidencia a 

qualidade de “ficar feliz e abrir a mente” poderia ser relacionada com uma das 

características que o sistema tem de produzir uma determinada qualidade que só se 

apresenta quando há interação entre as partes do sistema. Deixo claro aqui, que a 

satisfação específica relatada no excerto dela em aprender a língua se deu porque estava 

participando do sistema, em que a característica do sistema na epistemologia da 

complexidade se traduz nas as partes que interagem entre elas mesmas. Neste caso, 

relaciono o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa como um sistema 

naquele momento. 

 

Segue o excerto da aluna Suely que contribui com o tema motivação nesta 

interpretação, abaixo descrevo: 

 

Suely: Ao término da leitura, sinto que tenho muito a 

aprender, percebo muitas palavras e expressões novas para 

mim. E sinto também que já houve um crescimento na 

aprendizagem. 

 

Neste excerto da aluna Suely descreve suas percepções fazendo relação com o 
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seu avanço na língua, relaciono este excerto com o princípio da intersubjetividade que 

para Moraes (2008. p.) descreve: 

 

O princípio da intersubjetividade que percebe que a 
subjetividade / objetividade é inseparável - e o 

processo de observação - constituem uma 
totalidade. Todo conhecimento depende das 
conexões, das interações que ele é capaz de 
realizar, ou seja, da sua corporeidade humana. A 

importância do observador nos processos de 
autorreferência e autorreflexão. 
 

No próximo excerto, as alunas Zélia e Brenda relatam suas experiências como 

participantes do ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

Brenda: A experiência da leitura é de excelente valor, coloca 

em contato com o vocabulário e expressões diferentes. 

 

Zélia: O método de estudos do francês através de uma de 

suas possibilidades que é a leitura de livros clássicos 

condensados, tem se mostrado interessante porque não 

pressupõe apenas a leitura individual, solitária de nós alunos. 

Trata-se de uma leitura compartilhada sistematicamente. 

Além de ser mais animador para o aluno, pois há a troca de 

impressões, conversa-se sobre tudo o que pode estar 

relacionada a história e é isso que ajuda na compreensão e 

apreensão do vocabulário e muitas peculiaridades da obra, da 

época, dos costumes até para entender o presente 

relacionado. 

 

Brenda, neste excerto, valoriza a importância da leitura nas nossas vidas e fato de 

viver com textos multimodais na contemporaneidade e se adaptar a eles e com das 

relações entre diversas linguagens que compõem um texto (Rojo, 2013, p.8). 

 

Neste excerto, a aluna Zélia através do seu relato possibilita uma relação do Ciclo 

multimodal complexo de leitura com a epistemologia da complexidade que Morin (2005, p 

74) explica: 

 

O problema-chave é de um pensamento que una, 

por isso a palavra complexidade, a meu ver, é tão 
importante, já que complexus significa ‘o que é 

tecido junto, o que dea uma feição à tapeçaria’. O 
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pensamento complexo é o pensamento que se 
esforça para unir, não na confusão, mas operando 
diferenciações. 
 

Dessa maneira, pode se evidenciar que em alguns momentos de leitura em 

conjunto, os alunos puderam aprender a língua francesa e fizeram pontes com outros 

conhecimentos, evidenciando não somente o ensino da língua pela língua mas 

construindo por ela outros conhecimentos também. O tema motivação, quando se 

consegue trabalhar com ele em sala de aula, torna-se um verdadeiro aliado para o aluno 

quanto para o professor. Talvez seja possível relacionar o tema motivação com a ideia de 

resultado juntamente as teorias de embasamento que foram utilizadas para esta 

construção, sendo um resultado positivo individual ou em grupo aparecem no tema 

motivação em sala de aula. 

 
4.5. Autorrealização 

 

Este tema foi recorrente sempre que o ciclo multimodal de leitura em língua 

francesa proporcionou reconhecimento da língua. O poder de falar corretamente, 

entender corretamente, ter um pouco mais de domínio na escuta proporcionaram aos 

alunos a satisfação de realização. Na complexidade, voltar ao começo de uma maneira 

recursiva é ficar distante cada vez mais dele. Marcos, neste excerto, de maneira bem 

clara, mostra o quanto fica realizado quando participa das leituras no ciclo multimodal 

complexo de leitura em língua francesa, porque gosta muito da língua e é um prazer para 

ele, poder falar a língua francesa. 

 

Marcos: Quando eu leio, eu desenvolvo a minha capacidade 

de autorrealização. Depois da leitura, sinto algo muito bom.  

(…) estudar é sempre bom quando você ama, aquilo que está 

sendo estudando, assim é com o francês. 

 
 

No excerto acima, Marcos participou do ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa e sempre percebi um esforço muito grande da parte dele. Marcos foi um 

aluno que saiu do curso de francês porque conseguiu uma bolsa integral para cursar 

Letras Português / Espanhol. Eu, particularmente, fiquei muito feliz por ajudá-lo numa 

nova profissão. Penso que esta autorrealização está relacionada com o sujeito que Morin 

(2010, p.65) explica sobre o sujeito, para ele: 
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Ser sujeito é colocar-se no centro de seu próprio 
mundo, é ocupar o lugar do “eu”. É evidente que 

cada um dentre nós pode dizer “eu”, mas cada um 
só pode dizer “eu” para si próprio, ninguém pode 
dizê-lo pelo outro, mesmo que ele tenha um irmão 

gêmeo, homozigoto, que se pareça exatamente 
com ele, cada um dirá “eu” por si próprio e não por 
seu gêmeo. 
 

 

Assim sendo, a compreensão de sujeito é evidenciada neste ciclo multimodal de 

leitura em língua francesa, mostra que cada participante tem as suas percepções, o seu 

tempo de compreensão, as suas escolhas, as suas opiniões e o fortalecimento do “eu” em 

oposição ao reducionismo. 

 

Apresento ao leitor, o próximo excerto que faz parte do tema autorrealização na 

interpretação do fenômeno estudado nesta dissertação, abaixo o excerto de Helena. 

 

Helena: Ao final de cada leitura, eu me sinto extremamente 

satisfeita e tenho boa compreensão. Quando eu participo das 

leituras, eu realizo a vontade de pronunciar as palavras. 

 

 

A aluna Helena ao descrever, neste excerto, que “realiza a vontade de pronunciar 

as palavras”, entendo que revela autorrealização - porque se sente realizada por ter 

conseguido entender os textos e por ter conseguido falar corretamente na língua francesa. 

Sendo assim, a autorrealização pode ser relacionada com o principio da reintrodução do 

sujeito cognoscente que é o princípio que reintroduz epistemológica e metodologicamente 

o sujeito esquecido no processo de construção de conhecimento, nas emoções, 

motivações, desejos e afetos. A partir da Complexidade, se resgata o sujeito pró-ativo, 

criativo e pensante que se relaciona com o mundo. 

 

Concluo que o tema autorrealização está relacionado ao prazer de aprender e ao 

“princípio ético” (Moraes, 2008, p.106), aquele que nutre todas as relações educacionais. 

Está relacionada também a “regeneração do Eros” (Morin, 2014, p.119) que acontece 

quando se avança a partir de uma paixão criativa. 
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4.6. Interesse 

 

Este tema emergiu a partir do momento em que as leituras começaram a mostrar 

aos alunos outras possibilidades de aprendizagem e o reconhecimento do valor da 

literatura que compreende vários tipos de informações. Segue abaixo o excerto de Zélia: 

 

Zélia: A leitura dos textos clássicos tem se mostrado 

interessante porque não pressupõe apenas a leitura 

individual, solitária de nós, alunos. (...) há troca de 

impressões, conversa-se sobre o que está relacionado a 

história, ajuda na compreensão, na apreensão do 

vocabulário, peculiaridades da obra, da época, costumes e 

entender o presente relacionado. 

 

 

Neste excerto, acredito que seja mais coerente, de acordo com o embasamento 

teórico da pesquisa, dividir a interpretação em duas partes. O primeiro momento a aluna 

descreve “interessante porque não pressupõe apenas a leitura individual, solitária de nós, 

alunos”. Penso que poderia ser relacionado esta parte do excerto com o valor da sala de 

aula, seja ela física ou virtual. Relaciono a sala de aula como um sistema que tem 

interações internas e externas com o ambiente, o sistema ou a organização tem 

características próprias que só existem quando uma parte se relaciona a outra. Para 

Morin (2011, p.97): 

 

Princípio sistêmico-organizacional é o princípio que 
faz ligar as partes com o todo e o todo com as 

partes, ainda que seja, impossível conhecer o todo 
sem conhecer as partes e vice-versa. Neste 
princípio existem qualidades emergentes que 

surgem numa organização qualquer no processo 
de sinergia, de interações e de auto-organização 
das partes. Sendo assim, a parte está relacionada 
com o todo em todos os domínios: fáticos, 

conceituais, sociais ou semióticos. Dessa forma, se 
faz pensar que na pesquisa; o pesquisador, o 
objeto pesquisado e o método pesquisado estão 

relacionados e são influenciados uns pelos outros. 
A qualidade dos conhecimentos na pesquisa é 
submetida a influências das relações e mostra a 

inseparabilidade que rege a realidade de nossa 
existência. (p.97) 
 

 



74 

 
 

Outro aspecto das palavras remete-me a afetividade quando escreve que “não é 

uma leitura solitária”. Neste momento me faz pensar sobre a afetividade que Morin (2011, 

p. 89) explica: 

A reforma não é somente acabar com o risco de 
erro e recalcar toda a afetividade, é preciso olhar 
para a afetividade, inseparável ao desenvolvimento 

da inteligência. Deve-se também, considerar a 
existência de um eixo afeto-intelecto e não a 
sobreposição da razão à emoção, pois, nenhuma 

teoria científica está imune ao erro e a capacidade 
das emoções é indispensável para o 
estabelecimento de comportamentos racionais. O 

conhecimento científico não consegue sozinho 
tratar dos problemas epistemológicos, filosóficos e 
éticos. 
 

Acredito que eu tenho, como professora, a responsabilidade de criar um espaço 

físico agradável para a construção de conhecimentos que faço com os meus alunos, 

penso que a epistemologia complexa pode favorecer esta tarefa. O interesse que a aluna 

Zélia descreve no excerto demonstra que nas leituras multimodais do ciclo de leitura 

complexo em língua francesa aparecem temas relacionados à cultura francesa, 

peculiaridades da obra, época e que fazem com que ela se sinta mais animada em 

aprender francês. Outro aspecto importante do ciclo multimodal complexo de leitura em 

língua francesa a realização dele em grupo, sendo que muitos alunos preferem ler em 

conjunto. No caso da Zélia fica vidente essa preferência. 

 

Dando continuidade ao tema interesse, abaixo o excerto do aluno Marcos. 

 

Marcos: A cultura francesa que para mim é muito marcante. 

Tenho muito interesse pelo que é dito na França. 

 

 

Neste excerto, Marcos descreve o interesse que tem pela França e que me remete 

a metáfora da “mão invisível”, de Adam Smith, tão bem explicada por Mariotti (2007, 

p.147): “que o indivíduo ao buscar o seu próprio interesse, ele frequentemente favorece o 

da sociedade, e o faz de um modo tão mais eficaz do que quando pretende isso”. Neste 

caso, Marcos ou pode contribuir para que os outros em sala de aula tenham interesse, 

como ele, criando outras possibilidades de letramento, ou Marcos pode causar repulsa 

nos outros por ter interesse a mais que eles. Penso que o resultado positivo que o aluno 

demonstrou em sala de aula, pode compreender também o princípio dialógico que foi 
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interpretado neste ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, os opostos 

citados: motivação / constrangimento. 

 
O excerto da aluna Brenda exemplifica também o tema interesse, descrevo-o 

abaixo. 

 

Brenda: A leitura é de fundamental importância, é a maneira 

mais propícia de adquirir conhecimento, além de ajudar na 

compreensão de textos, amplia novas percepções, permitindo 

que entremos num universo diversificado. 

 

No excerto acima, a aluna Brenda descreve o seu interesse pela língua e mostra a 

possibilidade de multiletramento com uma perspectiva literária segundo Soares ( 2010, 

p.39) descreve abaixo: 

 

... que a analisa as características da oralidade e 

textos da literatura clássica e medieval, reconstrói a 
progressiva passagem de gêneros literários orais 
para gêneros literários escritos, estuda a fluida 

fronteira entre o oral e o escrito no texto literário, 
investiga o acesso diferenciado à obra literária por 
diferentes grupos sociais (segundo a idade, o sexo, 
o nível socioeconômico). 

 
 

O ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, desencadeado por meio 

de textos lidos pela minha aluna, mostrou a ela a importância da leitura e possibilidade de 

perceber outros aspectos relacionados a ela, acredito que o texto possa ter entrado no 

campo do multiletramento que, segundo Rojo (2013, p.17), implica: 

 
... que deve se negociar uma variedade de 
linguagens e discursos com outras línguas e 
discursos, interpretando ou traduzindo, usando 
interlínguas específicas de certos contextos, 

criando sentindo nos dialetos, nos acentos, nos 
discursos, estilos, registros da vida cotidiana e uma 
gramática que permite atravessar fronteiras. 

 

 
Acredito que posso relacionar este excerto da aluna Brenda também com o 

princípio hologramático (Morin, 2011, p.75), “onde o menor ponto da imagem de um 

holograma está contido a quase totalidade da informação do objeto representado. Não 

apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte”. O princípio hologramático está 
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contido na biologia que nos mostra que a célula contém a totalidade da informação 

genética desse organismo. 

 

Dando continuidade ao tema interesse, descrevo o excerto da aluna Helena. 

 

Helena: A o final da leitura, eu percebo o quanto preciso ler 

mais francês, buscar mais conhecimento da língua.  

 

 

Sendo assim, a importância do professor neste caminho de construção de 

conhecimento é também orientar o aluno para o autoconhecimento, acredito que aprender 

a se perceber possa gerar interesse. 

 

Abaixo, descrevo o excerto do aluno Roberto que faz parte do tema interesse da 

interpretação do fenômeno desta dissertação 

 

Roberto: Ao término da leitura, eu sinto que me apropriei um 

pouco mais da língua francesa. O interesse de uma aula com 

leitura é que diversos aspectos da língua são trabalhados 

implicitamente e simultaneamente, como fluidez, vocabulário 

e pronúncia. A aula com leitura compartilhada e amparada 

pela professora, torna o curso ainda mais dinâmico, 

interessante e estimulante. 

 

 

Neste excerto, Roberto evidencia o seu interesse pela língua por meio da 

percepção de vários aspectos que foram trabalhados no ciclo multimodal complexo de 

leitura em língua francesa e o relaciono com o princípio ético, aquele que nutre todas as 

relações educacionais. Este princípio deve estar em todas as ações educacionais. É um 

ato que se revela no respeito ao outro, na solidariedade, na cooperação e na preservação 

dos costumes de outra cultura. 

 

É possível dizer também que o ciclo multimodal de leitura sugere um tipo de 

aprendizagem de ordem cultural e esses variados interesses que os alunos despertam 

estão vinculados à constituição de identidade, são de ordem subjetiva e tornam-se 

prioridade. Segundo Rojo (2013, p.138): 
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(..)deve-se considerar a aprendizagem de leitura e 
de escrita de textos multimodais que incorporem 

outras linguagens sendo que novas práticas de 
comunicação/interação em diferentes linguagens 
convocam os multiletramentos. 
 

 

Desse modo, seja considerável ver que o ciclo multimodal complexo de leitura a 

partir do tema que emergiu interesse trouxe considerações relacionadas aos operadores 

complexos e ao multiletramento. 

 

Os multiletramentos são caracterizados por meio do prefixo multi para dois tipos de 

múltiplos que as praticas de letramento envolvem: por um lado, a multiplicidade de 

linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação de textos 

multimodais e por outro lado, a pluralidade a diversidade cultural realizada e trazida  pelos 

autores/leitores na criação de significação. As possibilidades de multiletramentos 

ocorridas no ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa foram marcadas 

pelos vários tipos de leituras, sendo elas, impresso, visual, áudio e por alunos 

leitores/autores que contribuíram com o seu olhar para cada leitura realizada no ciclo 

multimodal complexo de leitura. 

 

4.7. Atenção 

 

Este tema atenção emergiu dos textos dos alunos envolvidos com as leituras do 

ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa e vem acompanhado de dos 

subtemas atenção na leitura e atenção na escuta: 

 

 

Marcos: Quando eu leio, eu presto atenção na pronúncia na 

forma correta as palavras. Quando escuto os meus colegas, 

eu presto atenção na pronúncia e fico imaginando a minha 

pronúncia. 

 

 

Helena: Quando eu escuto meus colegas lendo, eu presto 

muita atenção na pronúncia. Quando eu leio, eu presto 

atenção em tudo que está escrito, eu penso em interpretar. 
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Carmen: Quando eu leio, eu presto atenção na grafia e na 

pronúncia. Quando eu escuto os meus colegas lendo, eu fico 

atenta a pronúncia. Quando eu leio, eu presto atenção na 

pronúncia e na escrita. Quando escuto os meus colegas 

lendo, eu também fico atenta. 

 

 

Zélia: Quando eu leio, eu presto atenção na pronúncia 

verificando diferenças da língua portuguesa e do francês. 

Observo e não julgo os meus colegas. 

 

 

Suely: Quando escuto os meus colegas lendo, eu presto 

atenção nas pronúncias e nas correções da professora. 

 

 

 

Roberto: quando eu leio, eu presto atenção em sons. 

 

 

 

Brenda: Quando eu escuto os meus colegas lendo, eu presto 

atenção nas pronúncias, pois sempre me ajudam a melhorar. 

Quando eu leio, presto atenção como as palavras são 

escritas. 

 

 

Nos excertos que foram apresentados, todos os alunos relataram uma atenção 

bem grande ou para o que estavam lendo ou para o que estavam escutando. Tal atenção 

poderia ser relacionada com os multiletramentos que os alunos conseguiram construir 

conhecimento através deles na língua francesa e pode ser reacionado com o princípio da 

auto-eco-organização que compreende o princípio da autonomia / dependência que, para 

Moraes (2008, p.106): 

 

... que o ser humano é autônomo somente em 
relações em um determinado contexto porque ele é 

nutrido por seus nutridores, o que causa a sua 
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dependência. Nesse sentido, a auto-organização é 
uma capacidade do sistema de auto-organizar a 
partir de forças internas e todo o sistema vai se 

organizar em rede. Pode-se fazer um paralelo com 
a aprendizagem que é um sistema que se 
autorregulariza, de acordo com as condições 
externas e internas na construção de conhecimento. 

É preciso criar condições e ambientes para que a 
aprendizagem aconteça. 
 

O princípio da auto-eco-organização está relacionado com o princípio recursivo 

(Morin, 2011, p.74) “que explica que um produto recursivo é: um processo em que os 

produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que se produz.” De 

acordo com o movimento circular do ciclo multimodal complexo de leitura em língua 

francesa, considerando os excertos acima, penso que o círculo pode ter se transformado 

numa espiral, pois o regresso ao começo é aquilo que se afasta do começo, a 

recursividade se tornou presente. 

 
Considero o tema atenção muito interessante neste trabalho, pois a sociedade 

contemporânea, por várias vezes, conduz o aluno ao caminho inverso, ao da dispersão. 

 

Ao longo desse capítulo Interpretação e dos temas que foram aparecendo na 

interpretação do fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa, 

percebi o quanto a complexidade esta envolvida neste fenômeno e o quanto precisei dela 

para me orientar durante este percurso. Percebi também o quanto o multiletramento é 

necessário neste trabalho que realizo com os meus alunos e o quanto ele acrescenta para 

os alunos fora da sala de aula. 

 

Ao refletir sobre os temas encontrados na interpretação, na epistemologia 

complexa e nos multiletramentos que fazem parte do ciclo multimodal complexo de leitura 

em língua francesa, acredito que por meio destes conhecimentos, aprendi o caminho para 

a realização de uma boa aula, o cuidado que devo ter com os alunos em sala e com todos 

os detalhes desse encontro com eles. 
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Considerações Finais 
 

Compreende-se que a epistemologia complexa não é o centro da verdade, gira em 

torno do problema da verdade passando de perspectiva em perspectiva e de verdades 

parciais em verdades parciais. É uma rearticulação / reorganização do saber e 

inseparável da reflexão. Referindo a questão da epistemologia complexa, o autor Morin 

(1986, p.32) ressalta: 

 

A epistemologia complexa não poderia sobrepor-se 

aos conhecimentos. Deve-se, ao contrário, integrar-

se em todo procedimento cognitivo, que, hoje como 

nunca, tem a necessidade legítima, de refletir-se, 

de reconhecer-se, de situar-se, de problematizar-se. 

 

O ciclo multimodal de leitura pode ser caracterizado como complexo, pois o 

princípio hologramático existe nos momentos que cada aluno vem carregado de 

conhecimento prévio e possibilita um olhar diferente para cada etapa da leitura, sendo 

assim as leituras que a cada aula voltam para o mesmo ponto da leitura, mas com o 

objetivo de avançar. Segundo Morin (1977, p. 25) o círculo terá podido transformar-se 

numa espiral, pois o regresso ao começo é aquilo que se afasta do começo. Neste 

momento, acrescento a metáfora do teatro de arena onde cada pessoa da plateia assiste 

ao espetáculo de acordo com a posição em que está sentada e por isso que considero 

que cada aluno de acordo com a sua história de vida vivenciará este ciclo multimodal. 

Dessa maneira, mesmo cada aluno tendo um olhar hologramático para o ciclo multimodal 

de leitura, devo lembrar, conforme Rojo (2013, p.28), os textos multimodais, ou seja, 

textos com modos específicos de dizer, variam conforme o tempo, as culturas e lugares 

específicos dos enunciados e, ainda conforme Rojo (2013, p. 28), “se não fosse assim, 

não se poderia discorrer sobre os textos contemporâneos”. 

 

A recursividade, uma característica relevante no ciclo multimodal de leitura em 

língua francesa nos mostra, o que a autora Soares, (2004, p. 80) descreve que 

“letramento envolve um conjunto de habilidades e conhecimentos individuais a práticas 

sociais e competências funcionais e, ainda a valores ideológicos e metas políticas.” No 

reconhecimento desses múltiplos significados e variedades de letramentos, a leitura 

multimodal em língua francesa proporciona aos alunos diferentes estados de letramento e 
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em momentos diferentes, pois a recursividade proporciona um novo olhar para aquilo que 

já foi visto e possibilita cada aluno aos letramentos de acordo com a sua aprendizagem 

nas habilidades de ler e escrever.  

 

Por meio dessa dissertação, propus-me a oferecer a aqueles que têm a missão de 

ensinar e trabalhar com ensino no meu país, o Brasil. O contexto é desafiante, pois se 

volta para as dificuldades, o preconceito e uma política desinteressada na parte mais 

bonita de uma sociedade: a educação. 

 

Devo destacar que ao longo desse período, aprendi muito com A Linguística 

Aplicada que me mostrou novos olhares em relação as pessoas e ao mundo. Mostrou 

como vivemos hoje e como devemos nos comportar na pós-modernidade e as 

possibilidades de linguagens e gêneros existentes na nossa época. 

 

Assim, fundamentei a minha dissertação na epistemologia complexa e nos 

multiletramentros e não direcionei a minha pesquisa na transdisciplinaridade. 

 

Tendo esclarecido o meu caminho, a importância da Linguística Aplicada na minha 

conduta como ser humano e no caminho que devo seguir na vida, esclareço um pouco 

mais o ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa. 

 

O ciclo multimodal complexo de leitura em língua francesa interpretada nesta 

dissertação favorece as possibilidades de multiletramento em todos os temas 

interpretados. 

 
Por fim, quero acrescentar que o fenômeno ciclo multimodal complexo de leitura 

em língua francesa começou com “um interesse primário” que abrange entender, explicar 

ou solucionar problemas e aprimorar soluções (Rojo, 2006, p.257) e que a partir da LA 

tornou-se um conhecimento centrado na resolução de um problema ou de um contexto 

específico. Dessa forma, este fenômeno constrói um sentido específico e pode 

acrescentar no mundo social. 
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Apêndice 1 

 

Primeiro Questionário: Perfil dos Participantes 

 

Questionário para coleta de dados para a interpretação do fenômeno Ciclo Multimodal de 

Leitura que será inserido na pesquisa de mestrado do Programa de Linguística Aplicada e 

Estudos de Linguagem – LAEL da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUCSP. 

 

Nome: 

 

Idade: 

 

Formação: 

 

Experiência Profissional: 

 

Área de Formação: 

 

Quais línguas já estudou? Se a resposta foi positiva_______onde estudou essas línguas 

e por quanto tempo? 

 

Já fez outros cursos de francês? 

 

Quanto tempo? 
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Apêndice 2 

 

Segundo Questionário: “One Minute Paper” 

 

As frases a seguir são do instrumento de coleta denominado “One Minute Paper” 

 

Nesta aula, eu gostei de___________________________________________________ 

 

Nesta aula, eu não gostei de _______________________________________________ 

 

Quando eu leio, eu presto atenção em _______________________________________ 

 

Quando eu leio, eu penso em ______________________________________________ 

 

Quando escuto os meus colegas lendo, eu ____________________________________ 

 

Quando escuto os meus colegas lendo, eu não_________________________________ 

 

Quando eu participo das leituras, eu _________________________________________ 

 

A leitura me ensina _______________________________________________________ 

 

Ao final de cada leitura, eu _________________________________________________ 

 

Na próxima aula, eu gostaria de _____________________________________________ 

 

Na próxima aula, eu não gostaria de _________________________________________ 
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