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PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL APLICADA A APRENDIZADO DE IDIOMAS 

 

 Atualmente, existem 7099 idiomas em uso no mundo inteiro. Desses, 23 são falados por mais da metade da 

população mundial. Nesse ambiente globalizado e interconectado pela tecnologia, o conhecimento de línguas 

estrangeiras é essencial. 
 Em uma pesquisa da Comissão Europeia, 53% dos europeus disseram que usam idiomas estrangeiros no 

trabalho e 45% acreditam que podem conseguir um emprego melhor com o domínio de um outro idioma. Nesta mesma 
pesquisa a Falta de motivação (34%), o tempo (28%) e o custo das aulas (25%) foram fatores apontados como 

barreiras ao aprendizado de idiomas. 

   
Com base nessa pesquisa, acreditamos que uma abordagem de ensino que permita ao aluno escolher assuntos e 

temas que façam parte de seu cotidiano, aliada à mobilidade e tecnologia é uma das maneiras de tornar o aprendizado 
mais ágil e eficiente, transpondo essas barreiras apontadas. Mas como escolher ou desenvolver conteúdo que seja ao 

mesmo tempo atualizado e completo, de forma a abordar assuntos diversos em situações reais e cotidianas? 
 

A enorme quantidade de conteúdo e dados disponíveis na internet, sobretudo em sites de notícias, blogs, portais 

e artigos são excelentes fontes de aprendizado de um idioma estrangeiro. No entanto, processar, correlacionar e 
categorizar todo esse conteúdo seria uma tarefa extremamente exaustiva para ser realizada manualmente. Por isso, o 

uso de tecnologia pode facilitar muito essa tarefa.  
 

Com essa finalidade de prover um conteúdo mais interessante e atualizado no aprendizado de idiomas, iremos 

nos apoiar em pesquisas e ferramentas tanto na área de Data Mining, Machine Learning e Processamento de Linguagem 
Natural para desenvolver um aplicativo de smartphone que propicie protagonismo aos usuários, permitindo a escolha de 

tópicos que julguem interessantes para direcionar seu estudo do idioma estrangeiro.  
Essa plataforma móvel mobile permitirá, ainda, buscar traduções, sinônimos, antônimos e pronúncia de maneira 

fácil e intuitiva, além de possibilitar a persistência de dados, salvando-se o conteúdo mais relevante para o Usuário. 
  


