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Resumo: 
Desenvolvido no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Campus Canoas, o projeto é um
sistema na internet, disponível em revisaoonline.com.br. Este sistema utiliza ferramentas de
escrita e correção de redações, com os critérios baseados nas competências do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), para que seu usuário alcance um melhor desempenho na
produção de textos dissertativo-argumentativos. Para a realização do propósito, o aluno verifica
incoerências na redação dos demais estudantes, com o intuito do aprimoramento da escrita de
seu próprio texto. Na página inicial, é disponibilizado um espaço para fazer cadastro ou login.
Ao logar-se, o usuário perceberá suas revisões pendentes e concluídas e suas redações, sendo
essa seção “Meu espaço”. A seguir, o mesmo irá se deparar com a categoria “Meu Grupo”. Este
tem como objetivo controlar os escritores como uma turma de escola ou restringir a revisão por
pares. O usuário escreve uma redação a partir de um tema que ele pode escolher ou ser
aleatório, envia o texto para o sistema que sorteia dois participantes do grupo para avaliar, o
aluno pode buscar revisões e após concluir 2 revisões pode ver e comentar a correção feita no
seu texto. Além de ser possível visualizar as realizações dos integrantes em geral, como
quantas revisões e redações foram feitas, é disponível ao aluno o melhor resultado produzido,
no qual o mesmo verifica seu andamento em relação ao grupo e pode se comparar com o
participante que mais produziu, como meio de autorregulação. Ao professor, é possível
monitorar a troca de conhecimento entre os alunos de mesmo nível e atribuir nota
automaticamente às tarefas no Moodle. Atualmente, há 226 participantes nos 8 grupos em uso
no sistema. 5 grupos são fechados. Eles são do ano de 2019 e possuem no total 109 usuários,
275 redações escritas e 529 revisões concluídas. Os grupos em andamento, de 2020,
apresentam na totalidade 117 membros, 301 textos produzidos e 721 correções feitas.
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