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Eudormiana
gráficanaetapa
daimpressão.
Nadaficavasem
supervisão”
ReginaDenigris,ex-responsável
pelovestibulardaPUC-SP

ArthurGuimarães
ESPECIALPARAOESTADO

Foichocante.Noiníciodomês,
a três dias doExameNacional
doEnsinoMédio, umalerta de
vazamentodaprova, feitopelo
Estado, levou o Ministério da
Educação a cancelar o Enem.
Transtorno para alunos, sinal
de alerta para coordenadores
de vestibular. “Depois do es-
cândalo,todosestãomaisaten-
tos”,dizRenatoPedrosa,coor-
denadordaComvest,organiza-
dora do exame daUnicamp.

Para enfrentar o momento
delicado, instituições deponta
do País reforçaram sistemas
desegurançaque jáeramrigo-
rosos. Os cuidados começam
na preparação do exame.
Quantomenos pessoas conhe-
cerem o conjunto das ques-
tões,melhor. “Na 1ª fase, só eu
e mais um colega tínhamos
acesso à prova completa”, diz
Leandro Tessler, antecessor
de Pedrosa na Comvest. Em
muitos exames, quem escreve
exercíciosdeFísica,porexem-
plo, não sabe quemestá fazen-
do os deMatemática.

Adigitaçãodaversãofinalé
cercadapor todosos lados.Na

Vunesp,quepreparaovestibu-
lar da Unesp, há uma espécie
de bunker para esse fim.
“Além da segurança armada
no entorno do prédio, criamos
um espaço em que só se entra
após a checagem eletrônica
das digitais”, diz Edwin Avo-
lio, diretor de Planejamento e
Desenvolvimento. Apenas oi-
to pessoas, todos funcionários
de carreira, participam desse
trabalho. “Lá, todososcompu-
tadores ficam forade rede, pa-
ra evitar ações de hackers.”

Opassoseguinteéaimpres-
são, exatamente a etapa em
que a prova doEnem foi furta-
da,temidaportodososorgani-
zadores dos vestibulares.
“Quando vai para a gráfica,
abre o flanco. Entram novas
pessoas no circuito, como os
operadores das máquinas”,
diz Regina Denigris, que coor-
denoua seleção daPUC-SPde
1989a1999.Segundoela,nessa
fase, o mais importante é o
acompanhamento de perto do
trabalho. “Temque ficardo la-
do de cada prensa. Uma equi-
pe reveza comoutra”, diz.

A escolha da gráfica tam-
bém deve ser criteriosa. As
mais experientes no setor de

vestibularesisolamsetorespa-
raoserviço,revistamfuncioná-
rios e eliminam vestígios. “To-
dassobraseaparassãotritura-
das”,dizAdrianaLealVascon-
cellos, gerente de Gestão de
Qualidade da Posigraf, maior
empresa do ramo noPaís.

“No caso do Enem, fiquei
surpreso com a fragilidade do
esquemade segurançadocon-
sórcio na impressão”, diz um
professor que cuidou do vesti-
bular de uma grande universi-
dadeepediuparanãoser iden-
tificado.Eleafirmouque temia
muito mais um vazamento na
distribuição, quando a prova
chegasse a locais distantes.
“Já soube de prefeito no inte-
rior da Bahia que pressionou
diretoradeescolaadaratesta-
do de pobreza para o filho ga-
nharbolsadoProUni. Imagine
o que pode acontecer com o
Enem,quevalevaganauniver-
sidade pública.”

Emexames das universida-
despaulistas,onúmerodecan-
didatose locaisdeprovaébem
inferior aos doEnem, o que re-
duz riscos. Normalmente, é a
equipedeprimeiroescalãodos
órgãosorganizadoresque leva
caixas lacradas aos locais de

exame – eventual-
mente com escol-
ta. No dia D, há
uma cartilha a ser

seguida,comoarevis-
ta dos locais de exame.

“A prova tem cinco ver-
sões, com as mesmas ques-
tões,masemoutraordem.Alu-
nos vizinhos nunca terão o
mesmo gabarito”, afirmaMa-
riaTherezaFragaRocco,dire-
tora-executiva da Fuvest.

Artifíciostecnológicostam-
bém estão sendo usados. A
UniversidadeFederaldoPara-
nárecorreàAgênciaNacional
de Telecomunicações (Ana-
tel), que ajuda na detecção de
sinais telefônicos nos prédios.
“Tambémusamosdetectorde
metais e coleta da digital no
cartão-resposta”, diz Raul
Von Der Heyde, responsável
pelo processo seletivo.

Com tantas preocupações,
atensãovividapeloscoordena-
dorespodeseratémaiorquea
dos candidatos. “Eu dormia
uns dois dias na gráfica”, lem-
bra Regina, da PUC-SP, que
usava métodos pouco ortodo-
xosparaseprevenircontrava-
zamentos. “Dizia para os fun-
cionários iremaosbaresperto
docâmpus.Falavaparasonda-
rem a venda de gabarito. Se
achassem, aordemera: ‘Com-
pre,queeupago!’”● COLABORA-
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