
aprendem usando materiais que são relevantes 
para seus objetivos e interesses pessoais e estão 
alinhados ao seu nível de proficiência.

Tradicionalmente, os materiais e as atividades de 
aprendizagem de segunda língua são preparados 
manualmente por um professor, autor de livros-
texto ou planejador de currículos para depois 
serem reproduzidos em massa. O problema com 
esse modelo é que os mesmos materiais estáticos 
são utilizados por várias pessoas e não atendem 
às demandas únicas de cada aluno. Além disso, 
esse modelo tradicional requer muitos recursos, 
o que aumenta os custos e o tempo necessário 
para atualizar os materiais.

“Estamos muito contentes por ter patenteado 
nossa abordagem única à criação de materiais”, 
afirma Katie Nielson, Diretora de Educação da 
Voxy. “Ao combinar nosso processo eficiente 
e customizado de extração de palavras-chave 
com a revisão de especialistas, podemos 
oferecer aos nossos alunos experiências 
de aprendizagem realmente inovadoras, 
adaptativas e personalizadas”.

A abordagem pedagógica da Voxy ao apren-
dizado de inglês se baseia em décadas de 
pesquisas acadêmicas testadas empiricamente. 
Os resultados mostram que os alunos têm uma 
chance maior de ser bem-sucedidos quando 
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Sobre a Voxy: 

A Voxy é uma plataforma web e móvel líder de aprendizado de inglês que oferece ensino de idiomas personalizado 

para as principais instituições acadêmicas, corporativas e governamentais na América do Norte e Sul, Europa 

e Ásia. A abordagem comprovada da Voxy se baseia em mais de 30 anos de pesquisas acadêmicas sobre a 

aprendizagem de segunda língua. Todos os cursos online combinam tecnologia de aprendizagem adaptativa 

com conteúdo autêntico do mundo real para atender às necessidades individuais dos alunos em tempo real. 

A Voxy foi lançada em 2010 como uma das startups de tecnologia mais inovadoras do ano e, desde então, 
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O método da Voxy se concentra especialmente 
nas palavras mais relevantes para pessoas que 
não têm o inglês como sua língua materna e nas 
colocações – frases e combinações de palavras 
comuns – comprovadamente importantes para 
a compreensão de inglês. Uma vez que essas 
palavras-chave e colocações são identificadas 
através de algoritmos de processamento de 
linguagem natural e de resumo de texto, nossa 
equipe de desenvolvimento de currículos revisa 
e aprova os resultados dos algoritmos e a Voxy 
cria atividades de aprendizagem que atendem 
às necessidades específicas de quem está 
aprendendo inglês como segunda língua. A Voxy 
também é a única plataforma com um algoritmo 
proprietário que leva em consideração o nível 
de dificuldade e o assunto de cada recurso, 
bem como outros pontos de dados, para poder  
oferecer materiais de aprendizagem que se 
adaptam às necessidades específicas de cada 
aluno de forma dinâmica e em tempo real. 
Quando os alunos estudam com materiais 
relevantes e preparados sob medida para atender 
às suas necessidades pessoais e desafios de 
aprendizagem de segunda língua, eles têm 
uma chance muito maior de ver resultados na  
vida real.

A Voxy é a primeira e única plataforma de 
aprendizado de idioma que oferece uma 
solução para esse problema, através de uma 
ferramenta que permite que os desenvolvedores 
de currículo transformem rapidamente 
materiais originalmente em inglês em objetos 
de aprendizagem eficientes. Isso é possível 
através da identificação automatizada das 
palavras-chave que facilitam o entendimento 
do significado de um texto pelos alunos. 
Embora a extração de palavras-chave não seja 
uma técnica nova, sabe-se que os métodos 
anteriores desconsideravam certas palavras 
que, na verdade, poderiam ser muito úteis para 
quem está aprendendo uma segunda língua.
 
A abordagem da Voxy é extremamente útil para 
criar conteúdo customizado para parceiros 
institucionais, uma vez que permite elaborar 
materiais de aprendizagem de forma mais 
eficiente. Por exemplo, a Voxy pode transformar 
o conteúdo próprio de uma empresa redigido 
em inglês – como manuais de capacitação para 
funcionários ou relatórios anuais – em materiais 
de aprendizagem para aqueles que não têm o 
inglês como sua língua materna. Essa abordagem 
permite que a Voxy atualize constantemente sua 
biblioteca de conteúdos para que os recursos de 
estudo dos alunos estejam sempre em dia.


