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RESUMO: O Ensino Comunicativo já não é novidade no Brasil nem no mundo, mas 
percebemos que ainda se encontra enraizada no professor de língua estrangeira o ensino 
com enfoque gramatical. Pretendemos neste trabalho mostrar como o ensino 
comunicativo pode enriquecer o ensino aprendizagem de língua estrangeira,num 
ambiente descontraído,  contribuindo até mesmo para amenizar os fatores afetivos( medo, 
vergonha) que podem interferir nesta aprendizagem. 
   
JUSTIFICATIVA: Diante da crescente demanda pelo ensino de língua espanhola no 
Brasil, percebemos uma grande necessidade de pesquisas na área de ensino dessa 
língua. Especialmente por estarmos na área da educação, especificamente na área do 
ensino de língua espanhola. Esta pesquisa vem com o intuito de analisar o contexto do 
ensino comunicativo, e os aspectos afetivos dos alunos neste contexto. Aproveitando um 
projeto de extensão do PET – Letras, para fazer essa pesquisa, o projeto de extensão de 
conversação “Sem medo de Falar Espanhol”. 
 
OBJETIVO: O intento deste trabalho é aproveitar ao máximo o espaço proposto pela 
universidade, e o papel que assumo como futura professora de língua estrangeira e atual 
coordenadora de um projeto de produção oral, para analisar o enfoque comunicativo no 
ensino aprendizagem de língua estrangeira, neste caso o espanhol. Neste projeto 
pretendo observar algumas das aulas com o enfoque comunicativo do “Sin Miedo de 
Hablar Español” relatando a visão do professor- pesquisador quanto ao seu desempenho 
e analisando a participação dos alunos. Verificar o desenvolvimento sentido pelos alunos 
quanto aos fatores afetivos.    
   
 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO EM QUE SE ENCONTRA: Após o desenvolvimento 
de alguns estudos e de parte da fundamentação teórica, estamos agora na orientação de 
leituras e discussão do que já foi escrito. Paralelamente ocorrem os encontros do projeto 
de extensão com a preparação de material e os encontros semanais.   
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