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Propõe-se a criação de um sistema Web para auxiliar o ensino da 

língua portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina. É uma pesquisa que está 

em fase de desenvolvimento e conta com o apoio e incentivo do 

IFMS/CNPq (2016-2017). Decidiu-se trabalhar especificamente com a 

produção de textos dissertativo-argumentativos, pois esse gênero foi o 
mais solicitado pelos estudantes porque, em muitas seleções para o in-

gresso no ensino superior, é solicitada a escrita de um texto dissertativo. 

Com esse suporte tecnológico, o aluno poderá escrever um texto e enviar 

para o professor de qualquer local, pela internet. O programa também ofe-

recerá algumas ferramentas que o ajudará a sanar as possíveis dúvidas. 

Contudo, é importante esclarecer que essa plataforma é o início de um pro-

cesso de produção textual, onde o professor devolverá o texto para serem 

realizadas outras versões. Espera-se que o aluno compreenda que a escrita 

e, principalmente, a reescrita é um processo interacional. Mesmo em fase 

de desenvolvimento, já é possível apresentar a interface inicial e o deta-

lhamento do funcionamento do sistema web. Para o embasamento teórico 

do projeto, buscaram-se pesquisadores das áreas de letras como o Joaquim 
Dolz, que trabalha com o conceito de engenharia didática e da computação 

para o desenvolvimento das principais linguagens web que estão sendo 

usadas na criação do sistema Web. Cita-se, como exemplo, o pesquisador 

Robbins. Trata-se de um projeto científico interdisciplinar, que surgiu di-

ante da constatação de uma dificuldade levantada pelos próprios alunos da 

instituição de ensino, que eles mesmos se propuseram a resolver, com a 

orientação dos professores das áreas citadas 
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