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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como os recursos tecnológicos (Propostas de Redação,
Materiais de oficinas, Dicas e Comentários de redação, e Correção online), presentes no Portal Educacional
do Projeto de Extensão Palestras Interdisciplinares e Oficinas de Produção Textual para o ENEM
PROENEM/UNILAB, contribuem para a construção da argumentação dos textos de estudantes pré
universitários, integrantes do Curso de Redação ProEnem (UNILAB) no município de Redenção (Ce). Para
esse estudo, nossa base teórica será, sobre os recursos tecnológicos, o trabalho de Garantizado Júnior (2016),
que analisou os impactos do projeto de Extensão ProEnem para a Região do Maciço de Baturité; sobre a
construção da argumentação, o trabalho de Perelman e Tyteca (1996), que investigaram as principais
técnicas argumentativas capazes de proporcionar o convencimento do auditório. Metodologicamente, serão
analisadas as redações produzidas pelos participantes do Curso de Redação (offline no Laboratório de) e as
que são enviadas online pelo Portal Educacional ProEnem. Os resultados preliminares apontam que os
vestibulandos antes de terem acesso aos materiais do Portal apresentavam argumentação mediana sem uso
de estratégias argumentativa, apenas uma paráfrase dos textos motivadores já presentes na proposta de
redação, entretanto, após as aulas presenciais e o acesso ao Portal, os estudantes melhoraram na
argumentação e utilizaram com mais frequências estratégias argumentativas por exemplificação e dados
probabilísticos.
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