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Para a elaboração de mÓdulos instrucionais v!sando a compre 
ensao auditiva em Espanhol, tornou-se necessaria uma pesquT 
sa teÓrica e de avaliação, no sentido de,descob~ir-se ~s di 
ficuldades no ensino e aprendizagem da lingua estrang~1ra e 
a melhor forma de elaboração e aplicação desses exercícios 
oo LaboratÓrio. Dividiu-se a pesquisa em 3 partes:l)pesqui-

sa teÓrica sobre o uso do Labor. e a compreensão auditiva 
~lJl Espanhol-; 2 )audição, catalogação e avaliação do material 
Ja existente, com a preparação de mÓdulos de exercÍcios pa
ra ~sse material, e 3) elaboração e apU.cação de questioná
rio aos alunos de Espanhol para detectar criticas, interes
s~s e necessidapes. Constatou-se que:l)os materiais e exer
cioios atuais nao satisfazem .§iS nes_essidades e expectativas 
dos alunos; 2)o~ mate;:iais n,ao· _, ~ao apropriados para essa 
finalidad; e nao estao acomp~nhados da material de apoio es 
crito;3)ha consenso entre teoricos de que a audição de fi~ 
tas tem papel fundamental na aquisição da lingua estrangei
ra;4)devern-s~ realizar exercÍcios de acómpanhamento, visan
do a ampliaçao da memÓria, a diminuição do filtro afetivo 
e da sobrecarga, o aumento da atenção e a automatização do 
processo controlado de aquisição e uso da lingua. GNPq. 

~ PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA E O ENSINO DA LÍNGUA 
~INGLESA NO 3º GRAU: ESTUDO DE CASO. 

T. M. Grünh~user, M. G. G. Paiva (Departamento de 
Línguas Modernas, Instituto de Letras, UFRGS). 

Como tornar os processos de ensino e de aprendizagem de 
linguas menos homogeneizadores e mais promotores de diver
sidade a fim de que o aluno tenha condiçÕes de fazer uma 
leitura mais critica de sua prÓpria cultura? A presente 
pesquisa visa realizar estudos num novo campo de conheci
mento - o da Neurolingüística - a fim de estabelecer pon
tos de conexão com o campo da educação, em particular com 
a área de aquisição de lÍnguas estrangeiras. A proposta 
metodolÓgica a ser seguida é de um estudo de caso, envol
vendo três turmas de inglês do 32 grau do Instituto de Le
tras nas quais serão feitas observação em sala de aula e 
entrevistas individuais, incluindo-se elementos quantita
tivos sempre que se fizerem necessários. Conclusões preli
minares sobre a parte teÓrica serão relatadas neste evento. 
( PROPESP). 


