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A história por trás deste livro e da 
minha carreira

Meu nome é Gabriel Granjeiro e nasci em Brasí-
lia, em 1992. Sim, tenho 26 anos de idade na data de 
publicação deste livro. Comecei muito novo no mundo 
dos concursos, como explicarei adiante. Minha história 
não é a de um jovem prodígio que passou em dezenas 
de seleções públicas. Minha história é a de um em-
preendedor apaixonado por mudar vidas por meio da 
educação. Não é uma história melhor nem pior do que 
a de ninguém, porém acho que é um tanto diferente.

Meu pai veio de uma família de pouquíssimos re-
cursos da cidade de Encanto (RN). Começou a traba-
lhar bem cedo, aos 6 anos de idade, vendendo picolés, 

ovos, cocada. Vendia esses e outros produtos na rua mesmo ou batendo de porta em 
porta, para ajudar minha avó com as finanças de casa e no sustento dos 6 irmãos. Aos 
7 anos, migrou com a família para Brasília, fugindo da seca do Nordeste. Aqui, morou 
em uma favela, numa casa sem banheiro e, depois, em um trailer do governo, por 4 
anos. O divisor de águas na vida dele foi quando passou em um concurso (mais tarde, 
vieram outras 7 aprovações, incluindo um primeiro lugar), o que abriu as portas para 
todas as demais iniciativas que tomou na vida.

Minha mãe também veio de uma família que atravessou dificuldades. Minha avó 
materna era dona de casa e meu avô policial. Na época, o salário de um policial era 
menor do que o de um porteiro de hoje, por exemplo. Com muito esforço, conseguiu 
concluir o ensino médio e a faculdade, tornando-se a primeira da família a ter uma 
graduação. Antes de se formar, tornou-se servidora do Distrito Federal na área de edu-
cação, e as coisas melhoraram um pouco. Por volta dessa época, casou-se com o meu 
pai. Tal como ele, mais tarde ela foi aprovada em outros concursos. 

Como se vê, a vida não foi fácil para nenhum dos meus pais. Por isso, eles fize-
ram de tudo para que meu irmão e eu jamais tivéssemos de passar pelo o que eles 
passaram. Sim, meus pais progrediram ao longo do tempo, tanto no funcionalismo 
público, como na área empresarial e na esfera acadêmica. Não foi por outra razão que 
conseguiram garantir uma vida estável para a família que construíram. Meu irmão e eu 
tivemos, sim, o privilégio de estudar em boas escolas, aprender inglês desde crianças 
e ainda cumprir inúmeras atividades extracurriculares. Sei que isso é uma raridade e 
sou muito, muito grato por tudo.

E honrei todo esse esforço. Estudei o máximo que pude e fui um bom aluno em 
toda minha vida escolar. Minha mãe era muito rigorosa com os meus estudos, e isso 
me levou a colher bons frutos. Sempre fui bom em fazer provas. Passei para uma uni-
versidade americana considerada uma das melhores do mundo na área dos negócios, 
após ter tido excelente desempenho no ensino médio e no equivalente ao vestibular 
americano, o SAT. Quase gabaritei a prova de matemática no teste e tirei acima de 
90% em redação e literatura inglesa. 

Autor

Gabriel Granjeiro
Fundador do Gran Cursos     

Online e da GG Educacional
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Em 2012, quando estava em meu terceiro ano da faculdade, me vi em uma cru-
zada sobre qual profissão seguir depois de formado. Se trilhasse o roteiro-padrão dos 
meus colegas de curso – algo que eu estava cogitando na época –, trabalharia em um 
banco ou em algum fundo de investimentos. A maioria dos meus amigos da faculda-
de vendia a alma para ganhar o que na época era muito dinheiro para um jovem. No 
entanto, aquilo não me fascinava, embora eu soubesse que seria uma escolha segura 
e capaz de me garantir uma carreira sólida e muito bem remunerada. Não acendia 
nenhuma luz em mim. A verdade é que eu estava totalmente perdido em relação ao 
que queria fazer no futuro.

Por incrível que pareça, nessa época eu já tinha uma boa experiência na área de 
concursos públicos, pois começara a trabalhar com 14 anos em um empreendimento 
de ensino presencial do meu pai. Por muitos anos, conciliei meus afazeres na empresa 
com meus estudos durante o ano letivo e intensifiquei o trabalho no período das férias. 
Meus pais, que tinham passado por grandes dificuldades, sempre fizeram questão de 
me ensinar o valor do trabalho. Não pegaram leve comigo, e com razão. Fui atendente 
de matrículas, operador de máquina xerox, assistente administrativo, assistente finan-
ceiro e assistente pedagógico, entre outras funções nas quais eu lidava mais ou menos 
diretamente com os alunos. A verdade é que eu já respirava concurso público havia 
muito tempo, que era tema de conversas frequentes em minha casa. Eu lia sobre con-
cursos. Eu pesquisava sobre concursos. Eu conversava com outras pessoas a respeito 
de concursos, desde cedo. Havia milhares de alunos na unidade onde eu trabalhava, 
e eu sentia a energia deles diariamente. Via aquele brilho no olhar de quem estudava 
para mudar o seu destino, como meus pais fizeram para ter uma vida mais digna. Isso 
me fascinava.

Embora eu estivesse admirado com aquela energia de mudar vidas, eu não tinha 
interesse em empreender exclusivamente no âmbito presencial, pois o via como mui-
to limitado em diversos aspectos. Foi então que, em 2012, quando passava as férias 
universitárias no Brasil, conversei com o meu hoje sócio e grande amigo, Rodrigo 
Calado, sobre ensino a distância. Percebi que ali residia uma oportunidade ímpar. O 
EaD estava começando a ganhar espaço no país, mas meu pai empreendia apenas no 
ensino presencial. Eu queria abocanhar o novo segmento, sabendo que ali, sim, eu 
poderia ajudar a mudar a vida de muitas pessoas de maneira inigualável. Aliaria o que 
me fascinava, algo pelo qual eu era apaixonado, com a minha verdadeira vocação: 
empreender. 

Fiz um acordo comercial com o meu pai ainda antes de me formar. Nos termos do 
nosso contrato, eu teria direitos de uso definitivo da marca GRAN CURSOS ONLINE, 
por meio de minha própria empresa. O meu pai não tinha expertise em EaD, ramo 
que nunca explorou com sucesso, e, por isso, jamais usou essa marca de maneira 
efetiva. Eu fazia questão de ter o meu próprio empreendimento, pois sabia que a ges-
tão de uma empresa online é muito diferente da gestão de uma empresa tradicional. 
Além disso, sem falsa modéstia, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Convidei o 
Rodrigo, que considero um gênio e a quem admiro e respeito muito, para ser o meu 
sócio. Juntos, desenvolvemos uma plataforma de Ensino a Distância, todo o plano de 
negócios da GG EDUCACIONAL, empresa cujo lema é: “Ensino aliado à tecnologia” e, 
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posteriormente, fundamos o Gran Cursos Online. Fizemos isso a 10 mil quilômetros de 
distância um do outro, pois eu ainda estava no fim da faculdade. Corri para concluir 
o curso o mais rápido possível, na ânsia de retornar logo ao Brasil para concretizar o 
meu sonho. Nos últimos dois semestres da universidade, fechei o dobro de matérias 
que os meus colegas e me formei com Honors (entre os melhores alunos). Retornei ao 
Brasil em dezembro de 2013. 

Desde então, a GG Educacional tem crescido em ritmo exponencial em número 
de alunos, colaboradores, áreas de atuação, dentre outros indicadores A consequência 
natural – e nossa maior satisfação – tem sido a aprovação de milhares de alunos em 
concursos por todo o País, nas mais diversas áreas, bem como no Exame de Ordem 
da OAB. Hoje, é uma das maiores empresas de educação do Centro-Oeste e uma das 
maiores do segmento de concursos no Brasil. Claro que nosso avanço não ocorreu sem 
percalços. No início, faltava dinheiro para tudo. Meus pais não estavam em condições 
de me emprestar nenhum recurso, e eu tinha dificuldade para conseguir empréstimos 
nos bancos por causa da minha idade. Passamos por muitos apertos. Um dia relatarei 
em mais detalhes essas dificuldades, pois esse não é o foco desta obra.

Então, vamos ao que importa: e este livro? Por que você, concurseiro, 
deveria lê-lo? Afinal, ele foi escrito por um empreendedor. 

Eu respondo: exatamente por isso. Pode parecer contraintuitivo, mas o concursei-
ro e o empreendedor têm muito em comum. Padecem das mesmas dores: angústia, 
desespero, solidão, pressão absoluta. Eu, por exemplo, vivi uma montanha-russa de 
problemas nos últimos anos, mas isso me fortaleceu de tal forma, que acredito ter 
hoje alguma propriedade para escrever sobre os temas aqui compilados. Tenho certe-
za de que amadureci 30 anos em 3. Além disso, o empreendedor, por sua natureza, é 
alguém que faz acontecer. É alguém que reúne as pessoas certas no lugar certo. Aqui, 
no Gran Cursos Online, contamos com mais de 250 professores parceiros que auxi-
liam em todo o projeto pedagógico da empresa, e 75% deles são servidores públicos 
das mais diversas áreas: magistrados, promotores, procuradores, auditores, analistas, 
técnicos. Eu converso com eles. Minha equipe conversa com eles. Eu converso com 
os alunos. Minha equipe conversa com os alunos. Eu recebo informações valiosas de 
todos os lados, de todas as formas, das mais variadas fontes. Isso me muniu de co-
nhecimentos que me permitiram escrever este livro, produzido para futuros servidores 
por um empreendedor apaixonado por mudar vidas. 

Quero exercer aqui um papel de facilitador. Busquei reunir em um só local diversos 
conteúdos obtidos por meio da rede que existe no Gran Cursos Online. Penso que um 
médico não precisa ter sofrido um ataque cardíaco para saber como tratá-lo. Ele preci-
sa, é claro, ter os conhecimentos necessários para orientar os pacientes e cuidar deles. 
Considero que tenho esses conhecimentos, na qualidade de alguém que começou a 
trabalhar no mundo dos concursos aos 14 anos e respira esse universo de maneira 
intensa desde criança. 

Passei a escrever artigos semanalmente em nossa coluna do blog do Gran Cursos 
Online depois de perceber, em 2016, que muitos alunos estavam perdidos, desmo-
tivados e precisando de orientação e incentivo para seguir em frente. Desde então, 
publiquei mais de 100 textos a respeito dos mais variados temas. A receptividade tem 
sido muito boa: os artigos já receberam mais de 3 mil comentários como os que você 
pode ver nas próximas páginas. 
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Tudo isso é resultado de um trabalho conduzido com muito carinho e zelo. Meus 
textos são fruto de incontáveis conversas com especialistas, de pesquisa incessante e 
de muita, muita leitura. Para este livro, escolhi os textos que considero os melhores e 
ainda convidei três professores para escrever outros seis artigos sobre temas que os 
alunos me pedem muito. 

Acredito que os textos poderão dar direção, força, garra e sabedoria para o leitor 
estudar corretamente, motivar-se e alcançar o que deseja. Sei o poder que o concurso 
público tem de mudar a vida das pessoas, pois testemunhei isso na minha família. Não 
fosse pela possibilidade do concurso público, processo isonômico que não discrimina 
por classe, cor ou sexo, eu não estaria publicando este livro hoje. Também sei que nem 
todos têm chance – ou interesse – de empreender, por isso quero usar essa minha vo-
cação e a oportunidade que tive para abrir as portas para que você, leitor, tenha uma 
vida melhor. Isso não significa que você precisará ser servidor público para sempre. 
A minha ideia é que você tenha o poder de decidir o rumo da sua vida e não se torne 
jamais refém das situações que lhe forem impostas. 

Minha paixão é mudar vidas. Quer entrar nesta caminhada?

“A persistência é o caminho do êxito.” 
Charles Chaplin

@gabriel.granjeiro

@GabrielCGranjeiro

´
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VEJA, POR A MAIS B, COMO PRESTAR CONCURSO É UM 
EXCELENTE NEGÓCIO

Quando se trata de decidir se é melhor empreender, qualificar-se 
para conquistar um bom emprego na iniciativa privada ou preparar-
-se para o ingresso na carreira pública, não há consenso. Para dú-
vidas como essas, há tricolores e rubro-negros, colorados e gremis-
tas, são-paulinos e corintianos, todos eles com argumentos razoáveis 
para defender cada um a sua preferência.

Eu, por exemplo, empreendedor por vocação, poderia defender o 
empreendedorismo com unhas e dentes, mas, desde que me vi total-
mente inserido no mundo dos concursos, comecei a ver que as coisas 
são mais complexas do que parecem. Desde então, tenho procurado 
conciliar as duas áreas para transformar os meus conhecimentos em 
informação útil aos concurseiros. Neste artigo, vou expor alguns da-
dos que – espero – tornarão você, amigo leitor, mais apto a analisar, 
julgar e decidir por si mesmo se vale ou não a pena investir em uma 
boa preparação para ingressar na carreira pública.

Imagina-se que quem decide concorrer a um cargo público tenha 
descoberto a vocação para servir; tenha enxergado em si atributos, 
talentos e valores voltados à satisfação do bem comum, ao interesse 
coletivo e ao progresso do País. Em geral, essa pessoa não é alguém 
que pretende ficar milionário. Na verdade, é um cidadão que não só 
almeja uma vida confortável, uma carreira estável e algum status 
e prestígio, mas também almeja o poder para lutar por uma Admi-
nistração Pública baseada em valores éticos e mais efetiva, eficiente 
e eficaz. É alguém que sonha com serviços públicos prestados por 
profissionais comprometidos com a satisfação das necessidades do 
cidadão-cliente.

Os servidores que atuam em órgãos públicos, autarquias ou fun-
dações públicas federais são regidos pelo Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da União – Lei n. 8.112/1990. Portanto, 
quem pretende concorrer a uma dessas vagas sabe que fará jus a 
mais de cinquenta direitos, vantagens e benefícios, entre indeniza-
ções (4), gratificações e adicionais (7), férias e afastamentos (11), 
licenças (13), ausências remuneradas (3), direito de petição, benefí-
cios para si e seus dependentes (12) e direitos sociais constitucionais 
pagos ao trabalhador comum e extensivos aos servidores (16).

O servidor público tem, sim, muitas vantagens e direitos, mas 
também muitos deveres, proibições e responsabilidades. Quanto 
maior o poder, maior a responsabilidade e a obrigação de prestar 
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contas. Felizmente, tamanha responsabilidade é retribuída à altura. 
O ganho dos servidores que estão no topo da pirâmide hierárquica é 
quatro vezes maior do que a média paga na iniciativa privada para 
profissionais de formação e função semelhantes. A título de exemplo, 
um diretor da Ambev, que segue uma rotina intensa e estressante de 
trabalho e detém grandes responsabilidades – mas nenhuma estabi-
lidade –, chega a ganhar menos do que um Auditor-Fiscal da Receita 
Federal.

Na próxima página, há um comparativo entre o salário de alguns 
cargos de gerência em oito gigantes corporações, que tendem a pa-
gar os mais altos salários da iniciativa privada, e a remuneração de 
cargos variados no funcionalismo público federal. As informações são 
do site da renomada revista Exame. 

Observe bem os valores, tendo em mente, ainda, que nenhum 
emprego da iniciativa privada é capaz de concorrer com os cargos 
públicos quanto ao número de benefícios, como estabilidade e garan-
tia de progressão remuneratória. Ademais, as posições na iniciativa 
privada costumam ser altamente concentradas nos centros de negó-
cios e impõem níveis de pressão e carga horária muito maiores do 
que o serviço público, além de, como visto, pagarem em média re-
munerações bem inferiores às de diversos cargos na Administração.
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 – As remunerações do funcionalismo público contemplam alguns be-
nefícios básicos, como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

 – Os vencimentos citados já contemplam os reajustes que foram con-
cedidos a diversas categorias e que entraram em vigor em janeiro 
de 2018. 
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Veja bem: ao apresentar dados como esses, não pretendo des-
merecer a iniciativa privada; afinal, minha vocação na vida é ser 
empreendedor. Acredito mesmo que o empreendedorismo, aliado à 
boa educação, pode mudar o Brasil e o mundo. Não obstante essas 
convicções, reconheço que o Estado também precisa de empreende-
dores, policiais, juízes, técnicos administrativos, gestores públicos, 
fiscais, auditores, entre outros inúmeros profissionais, todos traba-
lhando em conjunto em suas respectivas carreiras, vocacionadas 
para construir um Brasil melhor.

O meu real objetivo, ao expor esse comparativo, é revelar a você, 
leitor, uma foto panorâmica da realidade, para que você decida sozi-
nho qual caminho trilhar. Não podemos ignorar que a remuneração é 
um fator importante a ser considerado nessa decisão. Se o governo 
oferece vencimentos interessantes, é porque pretende atrair e reter 
os melhores talentos. Aliás, eis aí algo de que nosso País precisa 
agora mais do que nunca, se quiser dar os primeiros passos para fora 
da crise que se instaurou por aqui nos últimos anos. Acredito que 
essas remunerações são justas e mais do que merecidas, desde que 
o servidor esteja, de fato, empenhado em sua missão de trabalhar 
em prol da sociedade.

Uma pesquisa conduzida pelo professor José Roberto Afonso, do 
Ibre/FGV, e publicada também no site da revista Exame, reforça nos-
sa tese de que o serviço público é um excelente negócio. Segundo os 
dados ali reunidos, a elite estatal ocupa seis das dez profissões mais 
bem remuneradas do País. Em outras palavras, das dez categorias 
profissionais mais bem pagas do Brasil, seis compõem a chamada 
elite do funcionalismo público, e uma delas é de concessão pública 
– ou seja, não é considerada nem pública, nem privada. Em primei-
ro lugar, vêm os titulares de cartórios, concessionários dos serviços 
públicos, que recebem em média R$ 1,1 milhão por ano, ou R$ 92 
mil por mês. Eles são seguidos dos promotores e procuradores do 
Ministério Público, cujos rendimentos somam, em média, R$ 530 mil 
anuais, ou R$ 44 mil por mês; dos juízes e integrantes dos Tribunais 
de Contas, cuja renda anual é de R$ 521,2 mil, ou R$ 43 mil mês; e 
dos diplomatas, que recebem a média anual de R$ 332 mil, ou R$ 28 
mil por mês.

Você deve estar se perguntando como são possíveis valores as-
sim, se o teto do funcionalismo público é de R$ 39,2 mil. Eu explico: 
a declaração anual contempla décimo terceiro salário, férias e bene-
fícios, como o auxílio-moradia, que não entram no teto. Agora ima-
gine um casal de juízes; marido e mulher com salários desse vulto e 
idênticos, já que no serviço público não há discriminação de gênero. 
Juntos, eles recebem mais de R$ 1 milhão por ano, algo muito difícil 
de conseguir na iniciativa privada, como você deve ter concluído pela 
relação de salários que elencamos no quadro.
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As carreiras públicas não impõem, como requisitos para ingresso 
e posse nos cargos, nem experiência, nem boa aparência, nem títu-
los específicos. Tampouco espera-se que os candidatos a uma vaga 
no serviço público residam em local próximo ao futuro trabalho, por 
exemplo. Nada disso. Por outro lado, exige-se do concursando muita 
vontade de ser aprovado e muito sacrifício, o suficiente para que ele 
abra mão de alguns prazeres e organize bem o tempo na agenda 
para a rotina de operário do estudo. A aprovação é mérito pessoal 
do candidato e advém de preparação adequada, de merecimento, de 
alguma inspiração e de muita transpiração.

Há outro dado, divulgado pelo Ministério do Planejamento, que 
deve fazer você, concurseiro de plantão, pensar bastante na possibili-
dade de se dedicar ainda mais aos estudos: nos próximos cinco anos, 
cerca de 40% dos mais de 1 milhão de servidores públicos federais 
atualmente na ativa terão condições de se aposentar. Especialmente 
agora, a tendência é que mais e mais servidores optem por fazê-lo, 
para não serem atingidos pelas significativas mudanças que o gover-
no ameaça implementar nas regras de aposentadoria voluntária.

Quando examinamos o nível estadual, o cenário é ainda mais 
desafiador para a Administração: estima-se que, ao longo dos próxi-
mos anos, 48% – quase a metade dos servidores! – terão direito de 
pedir aposentadoria. Calcula-se que serão 1,8 milhão de servidores 
com direito a reivindicar o benefício, segundo levantamento feito pelo 
professor Nelson Marconi, da FGV. E olhe que estamos nos referindo 
a cargos estratégicos: policiais, professores, fiscais, auditores, ges-
tores, enfermeiros, médicos etc. O governo pode até não gostar da 
ideia de realizar concursos, mas a verdade é que ele não terá opção, 
sob pena de paralisar a máquina pública ou de tornar impossível o 
atendimento das demandas básicas dos cidadãos, gerando caos ab-
soluto no País.

Outra informação preocupante, fruto de levantamento do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), é a de que 26,36% dos 
jovens com idades entre 14 e 24 anos estão desempregados, seja 
porque não têm experiência, seja porque largaram os estudos, seja, 
ainda, porque simplesmente não procuram emprego. São os chama-
dos “nem-nem-nem”: nem trabalham, nem estudam, nem procuram 
emprego, por não se sentirem em condições de preencher os requi-
sitos exigidos nos recrutamentos.

Há mais. Outros dados de uma pesquisa do IPEA indicam que, en-
quanto 20% da população com ensino superior completo ganha aci-
ma de R$ 5 mil por mês trabalhando no setor privado, mais de 55% 
dos servidores públicos federais com a mesma qualificação ganham 
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salários nessa faixa. No serviço público federal, segundo cartilha pu-
blicada pela ENAP/MPOG, 40% dos atuais servidores têm idade entre 
18 e 29 anos e 40% estão acima dos 50 anos. Veja que interessante 
mistura de experientes servidores e jovens profissionais combinando 
atributos, energia e talentos, tudo em prol do bem comum.

Na minha percepção de empreendedor, não há dúvidas de que 
prestar concurso público é um excelente negócio. Se você, amigo 
leitor, candidato, concurseiro, também se convenceu disso com base 
nos dados que minha equipe e eu levantamos, continue firme em seu 
projeto de mudança de vida. 

O investimento na preparação representará uma fração mínima 
do valor do seu primeiro contracheque, depois que você já estiver 
empossado no cargo dos seus sonhos. Em matéria de negócios, sou 
bastante experiente. Desde os 12 anos de idade, já fiz vários deles. 
No entanto, nunca vi negócio tão rentável quanto garantir uma boa 
remuneração para o resto da vida depois de ter feito um investimento 
correspondente, em média, a uma mísera fração do salário de um 
único mês.
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QUAL CARREIRA PÚBLICA DEVO ESCOLHER? – PARTE I

“Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, 
dedicar-se a ele.” 

Buda

Nossos alunos sempre vêm até nós em busca de conselhos so-
bre qual carreira devem seguir, sobre qual concurso devem prestar. 
São tantas oportunidades, nos três Poderes da República, em todas 
as esferas de governo e nos diversos órgãos, entidades e empresas 
estatais, que, de fato, a decisão não é nada fácil. Além disso, é pra-
ticamente impossível encontrar uma resposta objetiva sobre qual é o 
melhor cargo público no Brasil, já que ela depende muito da vocação 
de cada um. Claro que há atrativos bem concretos que devem ser le-
vados em consideração pelo candidato, como o valor da remuneração 
e a quantidade e qualidade dos benefícios que cada carreira oferece. 
Esses fatores pesam bastante na decisão sobre o melhor caminho a 
seguir, mas a decisão não pode ser tomada exclusivamente com base 
neles. 

Refletindo sobre a dificuldade que muitos têm em decidir por 
uma ou por outra carreira pública, decidimos oferecer aos candidatos 
indecisos alguns subsídios que podem ajudá-los a escolher o melhor 
caminho no funcionalismo público. Com isso em mente, pensamos 
que seria bom começar pelos relatos de quem já atua no serviço pú-
blico, em órgãos ou entidades onde nossos alunos estão cogitando 
ingressar. Acreditamos que não há nada melhor do que dar ouvidos 
a quem já é servidor, para compreender como é a vivência e o dia a 
dia de quem tem o cidadão como patrão.

Para nosso orgulho, aqui, no Gran Cursos Online, temos o privi-
légio de contar com um grande  –  senão o maior  – quadro de pro-
fessores-servidores do Brasil. Como você sabe, muitos dos nossos 
mestres são também servidores públicos das mais diversas carreiras. 
Então, encaminhamos a eles duas perguntas bem básicas, cujas res-
postas podem ser determinantes para quem ainda está indeciso so-
bre qual carreira abraçar. Na primeira pergunta, questionamos o que 
levou o entrevistado a decidir pela carreira que seguiu. Na segunda, 
perguntamos quais requisitos e atributos o candidato que deseje ser 
feliz na carreira escolhida não pode deixar de reunir. 

Neste artigo, ouviremos os professores Adriano Barbosa e Mar-
celo Borsio, delegados da Polícia Federal; Marcelo Aragão e Egbert 
Buarque, auditores do Tribunal de Contas da União; Karine Waldrich 
e Paula Gonçalves, auditoras-fiscais da Receita Federal do Brasil; e 
Jean Marcel, diplomata. No próximo artigo, falaremos um pouco so-
bre as carreiras jurídicas, policiais, militares, bancárias, das Forças 
Armadas e dos tribunais, também com relatos de professores atuan-
tes nas áreas.
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Nosso primeiro entrevistado, 
o professor Adriano, escolheu a 
carreira de delegado da Polícia 
Federal por vocação e absoluta 
convicção. O fato de o ocupante 
do cargo exercer atividades bas-
tante dinâmicas foi determinante 
para a decisão de Adriano, que 
também já foi militar oficial do 
Exército Brasileiro. Além disso, ao 
mesmo tempo que ele não nega 
que almejava o poder inerente à 
carreira, sempre nutriu o desejo 
de fazer a diferença na vida das 
pessoas e de promover o bem e 
a justiça.

Adriano faz uma alerta: para ser delegado de polícia, é preciso, 
acima de tudo, estar vocacionado para essa carreira. O candidato 
deve ter absoluto respeito pelo interesse público e estar disposto 
a sacrificar os interesses pessoais na busca diária pela proteção do 
outro e do coletivo. Para ser feliz na profissão, é preciso ser apaixo-
nado pela missão de ajudar o próximo. Trata-se de se dedicar inte-
gralmente para que a “sociedade possa conviver em paz e livre dos 
que afrontam a lei e ferem os direitos individuais e coletivos”, conclui.

No caso de Marcelo, outro 
delegado do nosso quadro de 
professores, seguir a carreira na 
Polícia Federal já era um sonho 
antes mesmo do seu ingresso na 
graduação em Direito. “[Eu] ti-
nha a intenção de ser delegado 
da Polícia Federal em virtude de 
poucos contatos que tive com o 
pai (delegado federal) de um ca-
dete, nosso amigo, na época que 
em que eu cursava a Academia 
de Polícia Militar do Barro Bran-
co”. O pai desse colega falava 
sobre a profissão com muita pai-
xão, o que incentivou o professor 

Marcelo a seguir a carreira. Ele não se arrepende nem um pouco de 
ter feito tal escolha. “Trabalho no cargo dos meus sonhos e sou ple-
namente realizado. Investigo crimes previdenciários cujo contexto 
tenho pleno domínio e me considero bem apto para tal mister”, diz.
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Se você tem interesse em se tornar delegado de polícia, todos os 
anos são abertos vários certames para as diversas carreiras policiais, 
uma vez que há delegados de polícia em todos os 26 estados, no Distri-
to Federal e na Polícia Federal.

De início, a nossa professora 
Karine decidiu se tornar auditora-
-fiscal por causa da alta remunera-
ção que a Receita Federal oferece. 
Entretanto, após pesquisar mais 
sobre a carreira, o que passou a 
atraí-la foi a amplitude das atribui-
ções do cargo. A então concurseira 
descobriu que poderia trabalhar 
em várias áreas, desde, por exem-
plo, com o desembaraço de merca-
dorias na alfândega, até com a in-
vestigação de casos de corrupção. 
Outro atrativo foi a possibilidade 
de trabalhar em qualquer lugar do 

Brasil. Para ela, os requisitos indispensáveis para exercer com respon-
sabilidade e integridade o cargo são capricho e honestidade, além de 
disposição para aprender e de muita humildade, sobretudo para lidar 
com as próprias falhas.

Já Paula nos confidenciou que 
quis ser auditora motivada, num 
primeiro momento, pelo que co-
nhecia da carreira e pelos atribu-
tos pessoais que identificava em 
si mesma. Mas o que foi determi-
nante mesmo, para sua tomada de 
decisão, foi a vontade de trabalhar 
naquela que considera a melhor 
carreira do Executivo federal. Ela 
alerta que o principal atributo para 
quem deseja ser aprovado para 
uma vaga de auditor é a persis-
tência. O candidato deve encarar 
a preparação com muita seriedade 
e escolher bem o material de estu-

do. Ela se considera feliz na RFB. “Lá é um mundo, e dentro dele você 
pode fazer quase tudo: fiscalização, serviço de inteligência, solução de 
processos, emissão de pareceres, arrecadação. Até [se tornar] adido 
em uma embaixada no exterior é algo que pode acontecer”, diz.
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Nosso professor Marcelo Aragão optou pela carreira de auditor 
federal de Controle Externo do TCU por ter se identificado com a ati-
vidade de controle e auditoria governamental. Segundo ele, “[nesse 
cargo] podemos contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 
públicos oferecidos aos cidadãos”. A carreira é, de fato, muito valori-
zada, e o TCU é uma instituição de referência no setor público fede-
ral, um centro de excelência e modelo a ser seguido.

Segundo Marcelo, o candida-
to a auditor deve pensar no bem 
comum em primeiro lugar e ter 
sempre em mente que o papel 
do servidor que atua nessa área 
é servir à sociedade e zelar pela 
boa e regular gestão dos recur-
sos públicos. “Para bem exercer 
nossa atividade e ter sucesso na 
carreira, um requisito importante 
é saber trabalhar em equipe e ter 
espírito de colaboração com os 
colegas e a instituição. Essa ha-
bilidade pessoal ou interpessoal é 

fundamental para um auditor”, diz. Ele destaca, ainda, a necessidade 
de atualização contínua e de busca de novos conhecimentos para 
estar sempre apto a realizar trabalhos em diversas áreas, e com 
qualidade. “Dessa forma, o profissional se sentirá útil e valorizado. O 
TCU é uma instituição, um órgão independente – auxiliar do Legisla-
tivo federal – que procura sempre reconhecer e recompensar o bom 
desempenho”, resume.

Egbert, outro professor daqui do Gran Cursos Online que esco-
lheu a carreira do TCU, relata que o fez por considerar a Corte de 
Contas um excelente local de trabalho e um órgão da maior impor-
tância, na medida em que lida com a fiscalização dos gastos públicos. 
Obviamente, a remuneração, uma das mais altas dentro da Adminis-
tração Pública federal, também pesou bastante na decisão, sem con-
tar a possibilidade de estudar no Instituto Serzedello Corrêa. A Escola 
Superior do Tribunal de Contas da União, recentemente inaugurada, 
é um espetáculo em matéria de instalações para propiciar a aprendi-
zagem organizacional, a capacitação dos servidores, a pesquisa e a 
inovação da gestão pública e do conhecimento.
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Nosso professor lembra a to-
dos os interessados que o concur-
so para auditor do TCU, se não é o 
mais difícil de todos, é um dos mais 
exigentes. O candidato precisa ter 
muita disciplina e vontade de estu-
dar, tanto para passar no concurso, 
quanto para, mais tarde, desempe-
nhar satisfatoriamente as atribui-
ções do cargo. Ele ressalta que ser 
aprovado no concurso é um proje-
to de médio a longo prazo, mas o 
sacrifício vale a pena. O TCU já foi 
muitas vezes eleito o melhor órgão 

público para trabalhar no Brasil.

Passemos para a última car-
reira a ser abordada neste texto. 
O nosso professor Jean, coordena-
dor-científico do projeto do Gran 
Cursos Online “Vou Ser Diploma-
ta”, conta ter escolhido a carreira 
diplomática com apenas 12 anos de 
idade. Ele revela que, ao ler sobre 
o que um diplomata fazia, identifi-
cou-se com o cargo de imediato. O 
fato é que, desde muito novo, Jean 
já estudava inglês e se interessava 
por aprender novos idiomas. Viajar 
e conhecer pessoas e lugares dife-

rentes também eram ideias que o encantavam. Então, quando desco-
briu que poderia desempenhar várias atribuições em uma única car-
reira e, além de tudo, ter estabilidade nela, não pensou duas vezes. 
Claro que, no início, ele não tinha muita noção das dificuldades que 
enfrentaria ao optar por essa profissão, em particular na adaptação 
da família a outras culturas. Mas, hoje, após 17 anos no Ministério 
das Relações Exteriores, ele afirma, sem sombra de dúvida, que os 
prós superam os contras da carreira e que sua decisão foi mais do 
que acertada.

Segundo ele, o principal requisito para desempenhar bem a di-
plomacia e ser feliz na carreira é a capacidade de se adaptar ao novo. 
A cada três anos, em média, um diplomata muda de função e/ou 
de local de trabalho. Num dado momento, está cuidando do meio 

https://blog.grancursosonline.com.br/conheca-o-projeto-vou-ser-diplomata-do-gran-cursos-online/
https://blog.grancursosonline.com.br/conheca-o-projeto-vou-ser-diplomata-do-gran-cursos-online/
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ambiente em Brasília e, dali a pouco, passa a atuar na promoção 
comercial em Buenos Aires, para, algum tempo depois, ser alocado 
no acompanhamento da política interna de Guiné-Bissau. Ele precisa 
saber se adaptar às constantes mudanças de chefia, de cidade, de 
clima e de funções. Isso é fundamental para o sucesso na carreira.

Outro requisito importante do candidato a uma vaga no MRE é 
inteligência emocional. Como se diz lá dentro, com muita frequência 
o diplomata precisa funcionar como um “algodão entre cristais”. Man-
ter a serenidade e o bom senso é conveniente em praticamente todas 
as situações que esse profissional vai vivenciar ao longo da carreira.

Ainda há um terceiro requisito que Jean menciona: facilidade de 
comunicação, especialmente na modalidade escrita, tanto em língua 
portuguesa como em outros idiomas. Boa parte da comunicação di-
plomática é feita por escrito, de modo que é imprescindível saber 
expressar-se bem. Afinal, uma única palavra errada pode levar uma 
negociação inteira ao fracasso.

Por fim, mas não menos importante, a tolerância. Jean lembra 
que o diplomata lida diariamente com culturas e modos de pensar 
diferentes do seu, pois seus principais interlocutores são estrangei-
ros. Ele precisa, portanto, compreender as diferenças e respeitá-las. 
Querer que o outro pense como ele é fechar portas ao entendimento, 
exatamente o contrário do que se busca na diplomacia.

No próximo texto, daremos sequência à nossa tentativa de res-
ponder à pergunta título do nosso artigo. Será mais uma oportuni-
dade de ajudar você, leitor amigo, a ser útil e feliz tendo o cidadão 
como patrão.

“Aquele que tem uma profissão tem um bem; aquele que tem uma 
vocação tem um cargo de proveito e honra.” 

Benjamin Franklin
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QUAL CARREIRA PÚBLICA DEVO ESCOLHER? – PARTE II

“Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único 
dia em sua vida.”

Confúcio

Dando sequência a nossa tentativa de responder à pergunta tí-
tulo do nosso artigo, vamos apresentar os motivos que levaram mais 
alguns dos nossos professores-servidores a decidir pela carreira em 
que ingressaram. Discorreremos também sobre quais são os requisi-
tos e atributos obrigatórios do candidato que pretende ser feliz atu-
ando em uma dessas áreas. 

Nós até tentamos reunir, neste texto, todas as carreiras sobre as 
quais faltava falar; mas, infelizmente, não conseguimos. São muitas 
informações! Rs. Então, neste artigo ouviremos os depoimentos dos 
professores Gilcimar Fernandes, servidor do Ministério Público da 
União (MPU), e Wellington Antunes, ex-servidor desse órgão; Hêlbert 
Borges, Coronel da PMDF; Flávio Assis, Tenente-Coronel do Exército 
Brasileiro; Marco André, Consultor Legislativo do Senado; e Luiz 
Claudio, Analista Legislativo da Câmara dos Deputados. 

Para nossa análise, a pri-
meira fonte de inspiração foi o 
professor Gilcimar Fernandes, 
que também trabalha no Conse-
lho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP), órgão vinculado ao 
MPU, que é auxiliar do Judiciá-
rio, mas independente deste no 
exercício de suas funções. Gilci-
mar é daqueles servidores que 
se sentem realizados e felizes 
na carreira que decidiram seguir. 
Ele nos confidencia que optou 
pelo MPU por estar convencido 
de que o órgão “presta serviço 

de relevância social, como a defesa dos interesses sociais, individuais 
indisponíveis, homogêneos”. E ressalta, ainda, que o MPU é uma “ins-
tituição interessantíssima” para quem se interessa pela área jurídica, 
mesmo que não tenha formação em Direito.

Segundo ele, para desempenhar bem as atribuições do cargo, 
o candidato a uma vaga no Ministério Público deve conhecer bem 
a legislação interna e a estrutura do órgão. “Não é nada agradável 
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um servidor ser nomeado para determinado órgão e não saber as 
suas funções, suas competências básicas, sua estrutura organizacio-
nal, seu organograma funcional, sua visão, sua missão, seus valores, 
chefias, entre outros aspectos. Além disso, o futuro servidor deve 
ter resiliência nas relações interpessoais do órgão e ser proativo nas 
responsabilidades do cargo”, afirma.

O professor Wellington An-
tunes atualmente é Consultor da 
Câmara dos Deputados e ex-ser-
vidor do MPU. Ele foi seduzido 
esse último cargo por outra ra-
zão: a possibilidade de ser lota-
do em qualquer um dos estados 
brasileiros. De fato, há um mun-
do de oportunidades dentro do 
órgão, e é concreta a possibili-
dade de mudança de área ou até 
de remoção para outra unidade 
da Federação. Ele cita o próprio 
exemplo para ilustrar: “Quando 
ingressei no órgão, fui lotado na 

Procuradoria Regional da República, em Brasília, onde atuava acom-
panhando os Procuradores Regionais nas sessões de julgamento no 
TRF1. Após um tempo nessa função, decidi mudar um pouco e solicitei 
a remoção para a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, na qual há mais 
de 10 anos eu atuo na área de contratações públicas, conduzindo e 
analisando importantíssimos projetos para o órgão”, relata.

Agora, vamos falar um pou-
co sobre a carreira militar. Hêl-
bert, um dos nossos professores 
que optaram por ela, relata que 
decidiu se tornar policial militar 
por considerar a profissão “es-
sencial para a sociedade”. Outro 
diferencial, segundo ele, é que o 
dia a dia nas ruas “proporciona 
sensações únicas”. Por exem-
plo, além de ajudar e proteger 
as pessoas, o policial militar vi-
vencia momentos gratificantes 
sempre que salva uma vida, o 
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que ocorre com certa frequência. Para o professor, trata-se de uma 
combinação que “realmente nos realiza profissionalmente”.

Mas nem tudo são flores. Para atuar nessa área, é essencial ser 
dotado de grande controle emocional e determinação. Também é 
imprescindível desenvolver capacidade física acima da média. Aliás, 
deixo aqui a minha ressalva: a atividade policial é para quem tem vo-
cação. Se você não se enxerga executando trabalho operacional, não 
recomendo seguir essa carreira. Já se é do tipo que vibra sempre que 
pensa na possibilidade de ter porte de arma, de andar fardado, de 
combater a criminalidade e de ajudar a melhorar a segurança pública 
do País, certamente você será um policial feliz.

Nosso outro professor da 
área militar, Flávio Assis, bus-
cou essa carreira pela seguran-
ça, pelo status, pela estabilidade 
e pela respeitabilidade que ela 
tem junto ao povo brasileiro. Se-
gundo ele, seria possível escre-
ver um livro sobre quais são as 
qualidades exigidas do candida-
to que sonha com a vida militar. 
Mas, na sua opinião, em resumo, 
o militar precisa ter disciplina, 
controle emocional, desprendi-
mento, vontade de crescer na 
carreira e capacidade intelectu-
al e física acima da média. Além 

disso, é imprescindível que ele seja dedicado, respeitoso e camarada. 
Flávio não se arrepende da decisão de entrar para a carreira e afirma 
que as Forças Armadas são uma excelente opção para mudar de vida, 
especialmente para os jovens.

Agora, chegou a vez de falar sobre algumas das carreiras que são 
o sonho de muitos concurseiros. O nosso professor e servidor do Se-
nado Federal Marco André lembra que a Consultoria Legislativa desse 
órgão “sempre foi reconhecida pela excelência de seus quadros e por 
remunerar bem seus servidores, o que são estímulos para quem op-
tou pela carreira pública”.

Ele confirma que, como Consultor Legislativo, é possível contri-
buir de forma ímpar para o desenvolvimento do País. Esse profissio-
nal participa da elaboração de importantes leis, ainda que de forma 
indireta. E o melhor é que ele pode trabalhar com o que mais gosta 
de fazer. É que são várias as áreas de atuação na Consultoria, e o 
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consultor tem a possibilidade de 
escolher o ramo do conhecimento 
com o qual tem mais afinidade.

Mas André alerta: “O can-
didato deve estar sempre dis-
ponível para aprender e aceitar 
desafios; deve dominar não so-
mente a área específica do co-
nhecimento, como também a lín-
gua portuguesa”. Fica a dica: nos 
concursos da área legislativa, o 
domínio da língua portuguesa é 
fundamental!

Nosso outro professor que 
também é servidor do Poder Le-

gislativo, Luiz Claudio, relata que sempre soube muito bem o que 
queria. Quando se inscreveu no concurso para Técnico Legislativo, o 
fez motivado pela remuneração que o cargo oferecia, uma das mais 
altas do país para profissionais com apenas diploma de nível médio 
(antigo 2º grau). Quando voltou a optar pela Câmara dos Deputados, 
ao prestar o concurso para nível superior, sabia que a Casa lhe ofere-
ceria muito mais do que excelentes vencimentos e benefícios, como 
um ótimo plano de saúde e acesso ao Cefor, um centro de treinamen-
to de excelência reconhecida no País todo. Ele sabia que, na Câmara, 
disporia de uma grande variedade de áreas para trabalhar; sabia 
que, ali, sempre seria possível encontrar novos desafios e oportuni-
dades de colaboração e de aprendizagem. “Por fim, o nível intelectual 
e cultural dos servidores da Câmara dos Deputados vinha sendo um 
grande estímulo para investir ainda mais em meu desenvolvimento 
pessoal e profissional”, conclui.

E quais são os requisitos para 
conquistar uma vaga na carrei-
ra legislativa? Na opinião de Luiz 
Claudio, “clareza quanto a seu 
objetivo, fé, determinação, per-
severança, disciplina e resiliência 
são importantes para garantir a 
aprovação”. Ele ainda sugere que 
o candidato desenvolva a capa-
cidade de conviver com as dife-
renças. Isso é muito importante 
para que o futuro servidor seja 
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feliz em seu dia a dia na Câmara, sobretudo porque a Casa é o prin-
cipal cenário da nossa democracia e o local apropriado para a defesa 
das mais variadas opiniões, pensamentos e ideias. “O candidato que 
pretende alcançar níveis mais elevados de satisfação, de bem-estar e 
de felicidade no trabalho deverá desenvolver sua espiritualidade para 
compreender o trabalho como parte de uma grande engrenagem (do 
bem). Além disso, precisa ter disposição para superar desafios, resili-
ência, autocontrole, vontade de contribuir com a sociedade e sabedo-
ria para alinhar suas atividades profissionais com sua missão de vida 
e com suas forças de caráter”, encerra.

Como você, leitor amigo, deve ter notado, se há algo que fica 
bem claro, com esses valiosos relatos e dicas dos nossos profes-
sores-servidores, é que, quando o trabalho é fruto de uma escolha 
consciente e autêntica, transforma-se menos em trabalho e mais em 
prazer.

Acredito que, de tudo, o principal é amarmos o que fazemos. O 
importante é buscarmos o máximo de eficiência em nossa missão de 
dar ainda mais sentido a nossa profissão, a nossa carreira, a nosso 
cargo e a nossos encargos que têm como objetivo o bem comum. 
Nunca se esqueça disso!

Com isso em mente, sugiro que todos os dias você faça muito 
bem-feito algo que o deixe mais próximo de um futuro ainda melhor.

“Se você deseja um trabalho bem-feito, escolha um homem ocupado; 
os outros não têm tempo.” 

Benjamim Franklin
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QUAL CARREIRA PÚBLICA DEVO ESCOLHER? – PARTE III

“Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau da 
decisão de ser feliz.”

Abraham Lincoln

Este é o último artigo em que atendemos ao desafio de respon-
der à difícil pergunta: “Como escolher a carreira pública e ser feliz 
nela?”. Fecharemos a nossa análise, então, com as carreiras jurídicas 
de nível superior, dos tribunais, da área bancária e das agências re-
guladoras.

Em todas as decisões importantes que tomamos ao longo da 
vida, é fundamental que sejamos o mais honestos possível com nós 
mesmos. Quando se trata de decidir por uma carreira profissional, 
ser honesto consigo mesmo significa escutar as suas mais íntimas 
necessidades, perceber quais são os seus reais talentos e objetivos 
e, por fim, descobrir a sua verdadeira vocação. Dar ouvidos ao seu 
verdadeiro “eu” na hora de escolher um cargo público ajuda a não es-
morecer e a não falhar nem mesmo quando surgirem os obstáculos, 
que – não se engane! – serão muitos.

Um dos maiores poderes que uma pessoa tem é o de decidir, 
ou seja, de fazer uma escolha e assumir as consequências dela. Em 
outras palavras, o livre arbítrio. Meu conselho é que você faça uso 
dessa prerrogativa com cuidado e temperança. E saiba que são suas 
decisões, e não suas condições físicas ou materiais, que serão de-
terminantes para você se sentir mais ou menos realizado no futuro.

A decisão por uma ou por 
outra carreira pública é um des-
ses momentos divisores de água. 
Por isso, ao optar por uma entre 
as muitas que existem, é no mí-
nimo prudente considerar todos 
os prós e contras dela, sobretudo 
se a ideia é permanecer no cargo 
até a aposentadoria. Para ajudar 
você que está nesse momento 
tão importante da sua vida, va-
mos aos relatos dos nossos pro-
fessores que já passaram por 
ele, a começar por aqueles que 
escolheram a carreira jurídica.



30 

Nosso professor Alberto Amaral, defensor público do DF, começa 
explicando que trabalhar na Defensoria Pública vai muito além de 
servir ao Estado. Se alguém se torna um defensor público, é porque 
escolheu ajudar a população pobre e marginalizada, garantindo seus 
direitos básicos e evitando que o sistema a oprima ainda mais. As-
segurar o acesso à justiça para os mais necessitados e para grupos 
vulneráveis é uma missão nobre, que no Brasil foi alçada ao nível 
institucional, em uma carreira jurídica com reconhecimento e prerro-
gativas essenciais para a sua função.

“Inicialmente, é muito difícil ser defensor público, caso você não 
exercite sua empatia diariamente. O defensor público normalmente 
defende os alijados e socialmente excluídos, devendo ter em mente 
a nobreza de sua função na defesa de jovens em conflito com a Lei, 
de adultos processados ou de famílias que invadem propriedade para 
assegurar sua moradia. O candidato a essa carreira precisa de uma 
boa base jurídica, que deve ser articulada com outros ramos da ciên-
cia, especialmente a antropologia, a sociologia e a criminologia, para 
desempenhar bem o seu papel, inclusive como órgão protagonista 
(incentivador ou desmotivador) de políticas públicas inclusivas e não 
elitistas. O estudo das normas, imprescindível, deve acompanhar o 
sentimento de querer melhorar a situação dos mais carentes. Com 
isso e com uma atuação inteligente e proativa, o servidor certamente 
será feliz na sua atuação diária e, mais importante, conseguirá dimi-
nuir muitas mazelas sociais”, explica o nosso mestre.

Luciano Dutra, nosso profes-
sor de Direito Constitucional, é 
advogado da União. Ele nos re-
lata que escolheu essa carreira 
por identificar uma forte relação 
entre as funções do cargo e sua 
aptidão profissional. Mas alerta 
que, para exercer bem o cargo, o 
candidato há de “ser fiel à defe-
sa da legalidade e intransigente 
na proteção do erário”. Também 
deve ser “estudioso e estar dis-
posto a encarar novos desafios 
com os temas mais inovadores 
do Direito”.
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Perguntamos a Gustavo Al-
ves, nosso professor de Pro-
cesso Civil, por que ele quis ser 
procurador federal. Ele nos res-
pondeu que um dos motivos foi 
o tipo de serviço que esse servi-
dor desempenha. O cargo exige 
conhecimento nas mais variadas 
áreas jurídicas. Para você ter 
uma ideia, todas as agências 
reguladoras, em todas as suas 
áreas de atuação, contam com 
a assessoria jurídica de servi-
dores públicos ocupantes desse 
cargo. Aliás, a possibilidade de 
mudar de área de atuação é um diferencial da carreira. Outro fator 
de atração para ela é a remuneração. É fato que, por muito tempo, a 
carreira sofreu certa desvalorização em relação às outras funções es-
senciais da justiça, funcionando como intermediária para os bacharéis 
em Direito que se preparavam para a carreira de juiz ou de promotor. 
“Todavia, nos últimos anos, observamos grandes mudanças que valo-
rizaram o cargo e trouxeram visibilidade maior para ele”, diz Gustavo.

A principal função do procurador federal é representar a União, 
suas autarquias e fundações públicas nas esferas judicial e extrajudi-
cial. Ele também presta serviços de consultoria e de assessoramento 
jurídico àqueles mesmos entes, auxiliando no controle interno da le-
galidade dos atos praticados. Portanto, o candidato que pretende in-
gressar na carreira e ser feliz nela deve gostar muito da advocacia, em 

todas as suas áreas de atuação.
Para se candidatar a uma 

vaga de procurador federal, é 
preciso ter diploma de bacharel 
em Direito, ser inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e 
comprovar no mínimo três anos 
de prática forense. A par disso 
tudo, dadas as atividades do car-
go, o profissional deve se manter 
atualizado quanto à legislação, à 
doutrina e à jurisprudência a res-
peito dos temas jurídicos mais 
relevantes.
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O nosso professor Sérgio Ricardo é servidor do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Resumidamente, ele explica que escolheu ser servi-
dor do Judiciário, e, mais especificamente, da Justiça Eleitoral, por se 
identificar com a dinâmica do processo eleitoral. De modo geral, os 
analistas e técnicos dos tribunais eleitorais examinam os contencio-
sos judiciais nessa matéria e prestam auxílio na administração das 
eleições.

Segundo Sérgio, para ser aprovado no concurso, o candidato pre-
cisa estar focado no entendimento jurisprudencial do TSE, sem, no 
entanto, desprezar o estudo dos principais institutos do Direito Cons-
titucional, Civil, Administrativo e Processual. Além disso, como ocor-
re em todas as carreiras do serviço público, o candidato precisa ter 
consciência do dever de respeitar a todos, de zelar pela coisa pública 
e de ter idoneidade moral. Se observar esses requisitos básicos, o 
novo servidor terá tudo para ser feliz e realizado profissionalmente.

Rodrigo Cardoso, outro pro-
fessor do Gran Cursos Online 
que é servidor do Poder Judici-
ário, acrescenta que a carrei-
ra nos tribunais tem atrativos 
como boa remuneração, grau 
de responsabilidade razoável e 
carga horária flexível. Ele, que 
é da justiça trabalhista, lembra 
outro dado bastante relevante 
acerca dos tribunais em geral: 
o Judiciário tem tradição de no-
mear centenas de aprovados 
em todos os certames que re-
aliza. “Sabemos que é difícil ser 
aprovado entre os dez ou mes-

mo entre os vinte primeiros colocados em qualquer concurso. No 
entanto, como os tribunais costumam nomear em média trezentos, 
quatrocentos candidatos, a possibilidade de nomeação fica mais con-
creta”, afirma.

Ele adverte que o candidato às carreiras do Judiciário tem de ser 
proativo, pois os processos precisam ter andamento. “A resolução 
dos conflitos da sociedade exige muito trabalho dos servidores e dos 
magistrados. Ter afinidade com o direito público e privado é essen-
cial para aprovação na carreira dos tribunais. Se o candidato tiver 
intenção de trabalhar na Justiça comum, deve dedicar-se ao estudo 
do direito processual civil e penal, bem como do direito material civil, 
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penal, constitucional e administrativo. Se sua intenção for trabalhar 
na Justiça especializada, tem de se dedicar ao direito do trabalho, 
eleitoral ou militar, disciplinas que fazem a diferença, principalmente 
na prova discursiva”, conclui.

Há 24 Tribunais Regionais do Trabalho no Brasil, além do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). Dada a grande demanda na justiça tra-
balhista, anualmente são liberados diversos concursos na área. 

Para conhecer um pouco 
mais sobre a área bancária, 
consultamos Cid Roberto, nos-
so professor de Conhecimentos 
Bancários. Ele nos confiden-
ciou que não escolheu, de fato, 
a carreira no Banco do Brasil 
(BB). Na verdade, ele nem pre-
tendia prestar concurso para o 
banco. Havia sido funcionário 
de um banco particular dos 14 
aos 17 anos de idade e, desde 
que deixara o emprego, fazia 
questão de repetir que jamais 
trabalharia em bancos de novo.

Mas a vida prega peças… Em 1975, sua então namorada e atual 
esposa o convidou para se inscrever junto com ela no concurso do 
BB. A mulher achava que uma vaga no banco seria uma boa opor-
tunidade profissional para ela. E eis que Cid foi aprovado e a mulher 
não. Ele assumiu a vaga e foi permanecendo no cargo até se aposen-
tar, em 2005, e reforça que não se arrepende da decisão.

Os requisitos para participar do concurso do BB são poucos. O 
candidato precisa ter dezoito anos completos no dia da posse e com-
provar a conclusão do ensino médio. Para ser aprovado, como ocorre 
em qualquer concurso, é preciso ser determinado e dedicado. Se qui-
ser se preparar bem para a prova, o candidato deve se inteirar dos 
detalhes do edital e resolver o maior número possível de questões 
aplicadas em concursos anteriores.

Cid afirma que não é preciso muito para ser feliz na carreira de 
escriturário do BB. Basta dedicar-se com empenho às atividades que 
lhe forem atribuídas e aproveitar todas as oportunidades de aprimo-
ramento que aparecerem. O ideal é que o funcionário do banco faça 
todos os cursos internos e externos que lhe forem oferecidos. Há um 
lema que nosso professor aprendeu com um dos seus superiores no 
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banco: “Se você quiser ser promovido, faça tudo o que estiver ao seu 
alcance para que o seu chefe seja promovido. Se ele for promovido, 
com certeza você também será beneficiado com essa promoção”.

Para concluir nossa conversa sobre a escolha da carreira ideal, 
note que cada um dos professores com quem conversamos tem sua 
própria história e, no mínimo, um bom motivo para justificar a sua 
decisão. Comece você também a pensar nos seus próprios motivos. 
Reflita e faça a escolha certa. Será meio caminho andado para você 
alcançar a realização profissional e pessoal até a aposentadoria!

Visite nosso blog periodicamente. Nele você sempre encontrará 
informações atualizadas sobre todos os concursos e todas as carrei-
ras. E lembre que a remuneração é um fator muito importante, mas 
não pode ser o único a ser levado em consideração.
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SETE COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O EDITAL 
DE UM CONCURSO

Tenho conversado muito com nossos professores, que, como 
você sabe, também atuam como agentes públicos das mais diversas 
áreas. São magistrados, diplomatas, delegados, auditores, analistas, 
consultores etc., todos ex-concurseiros e hoje, além de colegas, bons 
amigos meus. Também tenho acompanhado as gravações do nosso 
quadro “Como Passar?”, no qual traduzimos editais de concursos Bra-
sil afora.

Com base no que venho aprendendo nessas conversas e nessas 
sessões de gravação, além de pesquisas e exaustivas leituras, con-
cluí que seria bom escrever um artigo sobre a importância da leitura 
dos editais de concurso. Digo mais: fazer uma boa e atenta leitura 
de todas as regras do concurso escolhido pode ser decisivo para a 
aprovação nele. Acredite: pode até parecer algo trivial, mas o fato 
é que os candidatos costumam ter dúvidas e cometem erros graves 
simplesmente por não conhecerem direito as regras da seleção de 
que estão participando.

Minha principal preocupação como Diretor-Presidente e fundador 
do Gran Cursos Online é levar aos nossos alunos conteúdo útil e di-
ferenciado, seja ele técnico ou de natureza motivacional. Dito isso, 
espero que esta lição lhe seja de singular utilidade e aplicabilidade. 
Nela, responderei a sete perguntas recorrentes sobre o edital de con-
curso público. Tais respostas, acredito, guiarão você quando forem 
publicadas as regras do concurso dos seus sonhos. Sei que algumas 
informações que mencionarei aqui já são do seu conhecimento, mas 
é importante relembrá-las. Afinal, até mesmo os concurseiros mais 
experientes em algum momento começam a se esquecer da impor-
tância de ler na íntegra as regras do concurso, após terem feito isso 
diversas vezes em seleções anteriores.

1) O que é edital?

Edital é o instrumento que define as “regras do jogo”. Contém 
todas as informações sobre o concurso: como e quando serão as ins-
crições, que conteúdo será cobrado nas provas e qual será a natureza 
delas, como será feita a classificação dos aprovados. É o documento 
que traça o caminho das pedras para quem deseja conquistar a esta-
bilidade financeira por meio do concurso público.
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Trata-se de instrumento de comunicação oficial e de publicidade 
obrigatória. Entre a publicação do edital e a realização das provas, 
como sabemos, passam-se pelo menos 45 dias. No DF, por exemplo, 
esse período é de no mínimo 90 dias. Apesar de a prática já garantir 
prazos como esses, existe uma proposta de que a Lei Geral do Con-
curso, quando editada, obrigue os órgãos e entidades a reservar um 
prazo mínimo de 120 dias entre a última publicação relativa ao edital 
e a aplicação da prova.

O texto do edital é de leitura obrigatória. É como se ele fosse a 
Constituição do concurso. De conteúdo extenso, às vezes bastante 
repetitivo e nem sempre de fácil compreensão, o edital é, de fato, a 
“lei” do concurso em tela. Não minimize a importância dele.

2) O que os candidatos mais inexperientes costumam ler 
no edital?

Os ingênuos e os marinheiros de primeira viagem limitam-se a 
prestar atenção a dados como quantitativo de vagas, remuneração, 
período de inscrição e data da prova. Alguns até chegam a “dar uma 
olhada” no que será cobrado nas provas, achando que, como sabem 
tudo, não precisam perder tempo com a leitura atenta desses textos 
tão extensos. Esse é um erro crasso!

3) Devo ler todo o edital ou somente algumas partes dele?

Você precisa ler todo o edital, e mais de uma vez. Todos os pro-
fissionais da área com quem conversamos ratificam o que todos os 
ex-concurseiros de quem recebemos relatos de sucesso afirmam: é 
preciso saber tudo e mais um pouco sobre o que rege o edital do 
concurso.

É isso aí. Há de ler o edital como se lê um texto a ser interpre-
tado: riscando e rabiscando, assinalando os pontos-chaves. Nada de 
preguiça! Quem tem preguiça de ler não passa em concurso; não 
passa em nada.

4) Devo fazer um resumo do edital?

Esse é um bom conselho, uma boa dica. Faça um resumo do 
edital como você faria o de um documento importante, para ser lido 
e relembrado antes de você sair para resolver a prova. Uma leitura 
rápida desse pequeno texto, e você pode se lembrar de uma tática 
que fará a diferença na conquista de preciosos pontos no dia D. Con-
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curso é uma guerra, e vence quem conhece bem o inimigo. O começo 
desse conhecimento passa por entender a fundo como ele pensa e o 
que quer das suas “vítimas”. E a redação de um resumo obriga que o 
candidato tenha esse entendimento.

5) Devo analisar se tenho os requisitos para o cargo?

Com certeza! O candidato deve examinar atentamente quais são 
as atribuições do cargo para saber se terá condições de desempenhá-
-las bem e, por conseguinte, de ser bem avaliado e progredir na car-
reira com mérito e louvor. Se você perceber que não tem os atributos 
exigidos no edital nem o perfil para exercer bem o cargo, então trate 
de desenvolvê-los até a posse e a entrada em exercício no cargo.

6) Por onde começo a ler o edital?

Pelo início mesmo, dando especial atenção – nesse primeiro mo-
mento – às informações sobre a remuneração do cargo, sobre os 
benefícios oferecidos ao servidor e seus dependentes, se houver, e 
sobre a lei que rege a carreira (em seguida, já aproveite para consul-
tar essa lei específica, a fim de saber, por exemplo, como se dará a 
progressão e a promoção).

Esse conhecimento preliminar deve produzir em você grande mo-
tivação para começar a estudar com afinco. É comum que o candida-
to que lê o edital se sinta animado para conquistar a vaga o quanto 
antes. Um bom salário inicial ainda é um dos maiores atrativos dos 
talentos que se submetem às seleções públicas.

7) O que os futuros servidores leem no edital?

Quem passa em concurso lê absolutamente tudo no edital. Pro-
cura descobrir logo qual é a banca examinadora, avalia como serão o 
regime e a jornada de trabalho, identifica os requisitos que serão exi-
gidos dele e se precisará ter habilitação para dirigir. Anota a data e o 
local das provas e se debruça pelo tempo que for necessário ao con-
teúdo programático – tópicos e subtópicos –, dando especial atenção 
ao peso de cada disciplina, aos critérios de desempate e ao sistema 
de contabilização de pontos por disciplina e por grupo de disciplinas 
ou provas. Busca indicações de bibliografia ou, na ausência delas, 
avalia se é possível, pela leitura atenta das terminologias, identificar 
autor(es) a ser(em) consultado(s). Vê se há como obter isenção da 
taxa de inscrição e compreende como deverão ser elaborados even-
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tuais recursos. Avalia se a banca admite chute e se há possibilidade 
de zerar a nota de alguma prova. Descobre qual será o provável local 
de lotação e se o concurso é somente para cadastro de reserva, e 
o que isso significa. Inteira-se sobre objetos que podem ou não ser 
levados no dia da prova e sobre o tipo de roupa com que deverá se 
apresentar para o fiscal de prova. Não menos importante, descobre, 
em seus mínimos detalhes, se o concurso terá prova discursiva e de 
quantas fases ou etapas será composto. Em resumo, o candidato que 
será aprovado sabe tudo sobre o edital e seria capaz de responder 
uma prova sobre ele, se fosse preciso.

Por fim, concluída a leitura atenta e criteriosa do edital, o candi-
dato passa à elaboração do plano de estudo. É hora de verticalizar o 
edital (algo que também nos oferecemos para fazer, a fim de ajudar 
nossos queridos alunos). Na sequência, o candidato deve baixar as 
últimas cinco provas de concursos da mesma banca e resolvê-las, 
com o intuito de conhecer bem o pensamento do seu examinador: 
se ele é do tipo que se atém à letra da lei, do tipo que aborda mais 
jurisprudência ou do tipo que cobra muita doutrina.
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VERDADES E MITOS SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS: 15 
ESCLARECIMENTOS QUE VOCÊ PRECISA LER!

Neste artigo, consolidamos as 15 dúvidas mais recorrentes que 
recebemos de concurseiros de todo o Brasil. Nosso objetivo, então, é 
desmitificar algumas inverdades que escutamos frequentemente de 
amigos e familiares e que podem levar à desistência ou à reprovação 
no certame dos sonhos. 

Verdade ou mito? 

1) Quem trabalha não consegue passar em concurso.

Não é verdade. Em um de nossos levantamentos, constatamos 
que trabalhar é a realidade de 65% dos nossos alunos. Eles traba-
lham, estudam e ainda se dedicam aos concursos. São pouquíssimas 
as pessoas que não têm outra preocupação senão a de estudar para 
concurso público.

2) Quem não tem recursos financeiros não passa em con-
curso.

Mito. Há vários relatos de pessoas que estudaram com material 
emprestado, que não puderam pagar por cursos preparatórios ou 
que fizeram apenas cursos por matéria e, assim mesmo, passaram 
em concursos diversos. Ou seja, é bem comum a aprovação de con-
curseiros que investiram poucos recursos financeiros no projeto de 
entrar para o serviço público. Em geral, o sucesso deles é resultado 
do esforço em dobro que precisam empregar em condições tão ad-
versas. Não é o dinheiro que faz a diferença nessa situação, mas o 
foco, a vontade, a necessidade de melhorar de vida e, acima de tudo, 
um bom planejamento de estudo.

3) Quem tem mais de 50 anos não consegue passar em 
concurso.

Outro mito. Nos últimos dez anos, 40% dos que tomaram posse 
em cargo público tinham mais de 50 anos. São pessoas que, por cer-
to, pela experiência que levam para a carreira pública, são potenciais 
candidatos a cargos de direção, de chefia e de assessoramento. A 
título de informação, segundo estudo conduzido pela Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP), outros 40% dos empossados con-
tavam menos de 30 anos de idade.

4) Há pessoas que passam em concurso sem estudar nada.

Mentira. Ouvimos com frequência comentários como: “Meu ami-
go disse que passou em um concurso público sem estudar. Não leu o 
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edital, não sabia qual era a banca do certame, não olhou nenhuma 
linha da apostila que comprou”. Apesar de ser comum ouvir esse tipo 
de bobagem, o fato é que não se consegue passar em concursos ape-
nas chutando, estudando pouco ou nada. O que até pode ocorrer é os 
pontos estudados pelo candidato serem os mais cobrados na prova. 
Mesmo em casos como esse, seja por sorte, seja como resultado de 
um plano ousado e metódico, houve preparação e houve dedicação, 
além da sorte de caírem na prova os assuntos aos quais o candidato 
mais se dedicou. Para reflexão, cabe ressaltar uma famosa frase de 
Coleman Cox: “Eu acredito demais na sorte. E tenho constado que, 
quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho”.

5) O governo vai acabar com os concursos por conta da cri-
se econômica.

É mito, e a história tem demonstrado isso. Crises vêm e vão, mas 
o governo continua contratando. Ele pode adiar as autorizações e as 
nomeações, mas nunca deixará de contratar. Sabe por quê? Porque 
a população brasileira cresce e as demandas por serviço público de 
qualidade aumentam. Além disso, os servidores se aposentam, mor-
rem, são demitidos, pedem exoneração ou vacância para tomar pos-
se em outro cargo inacumulável. Surgem, então, novas vagas, além 
daquelas que são criadas por lei para preencher o quadro de pessoal 
de um novo órgão, de uma nova entidade, de um novo fórum, de uma 
nova delegacia da Receita Federal. Em outro exemplo, para manter a 
ordem social e a saúde financeira do estado, é necessário contratar 
novos Policiais, Auditores-Fiscais, Analistas Tributários, entre outros. 
Ademais, a Constituição Federal de 1988 é bem clara: o ingresso em 
cargo ou emprego público deve ocorrer mediante aprovação prévia 
em concurso público.

6) Quem estuda para concurso não deve perder tempo com 
atividades físicas.

Não pode nem deve ser assim. Quem estuda, seja para concurso 
público, seja para outro tipo de exame, precisa, sim, encaixar no plano 
de estudo um tempo (o ideal é de 30 a 60 minutos diários) para a prá-
tica de uma atividade física, especialmente aeróbica, como caminhar, 
correr, nadar, andar de bicicleta. Já há muitos estudos consolidados que 
demonstram que esse tipo de atividade aumenta a capacidade cogniti-
va, o humor, a concentração e, por consequência, a memorização dos 
conteúdos.

No caso dos candidatos que pretendem ingressar na área de se-
gurança pública, a prática de atividades físicas é, ainda, essencial para 
a aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF). Não adianta nada ser 
aprovado na prova objetiva e reprovado no TAF. Então, ignore quem 
sugere que os concurseiros devem abrir mão de atividades físicas em 
sua trajetória de estudos.



41 

7) Quem começa a estudar apenas quando o edital é publi-
cado passa em concurso, pois não perde tempo estudan-
do o que não vai cair.

Eis aí um erro gravíssimo! É enganar a si mesmo achar que é 
possível passar em um concurso público, com concorrência que pode 
chegar a 3 mil candidatos por vaga, estudando apenas entre o tempo 
da publicação do edital e o dia das provas. Acredite: dificilmente você 
conseguirá ser aprovado se fizer isso. É improvável, em período tão 
curto, vencer o extenso conteúdo do edital e ainda separar tempo 
para revisão e solução de exercícios e de simulados, entre outras 
ações necessárias à aprovação no concurso dos sonhos. 

É claro que existem exceções, mas elas são raras. Em média, 
uma preparação adequada para um concurso de alto nível pode levar 
vários anos. Tudo vai depender da escolha do método de estudo, da 
afinidade com as disciplinas a serem estudadas e da bagagem de 
conhecimento trazida dos anos de estudos no ensino médio, na gra-
duação e nos cursos de especialização. 

Agora reflita comigo: vale a pena estudar alguns anos para garan-
tir uma remuneração digna para o resto da vida? Acredito fortemente 
que sim, principalmente se levarmos em consideração o tempo que 
investimos em uma faculdade, sem garantias de que o diploma trará 
a remuneração desejada no futuro.

8) Concurso público é um jogo de cartas marcadas.

É mito. Já ouvi muito essa desculpa de pessoas que não têm dis-
ciplina para aguentar a exaustiva preparação até a aprovação. Não 
se passa em concurso público apenas se inscrevendo nele e apoiado 
em um sobrenome poderoso ou contando com amigos nos mais altos 
escalões dos três poderes da República. Obviamente, há relatos de 
fraude em alguns concursos, mas temos observado que os órgãos 
competentes investigam e punem os criminosos, ao mesmo tempo 
que as bancas se profissionalizam cada vez mais para garantir a se-
gurança e a confiabilidade dos certames. 

Dentro do universo dos concursos, relatos de fraude são uma 
fração mínima do total de seleções realizadas. Passará em concur-
so público quem se preparar adequadamente, com os profissionais 
certos, na plataforma ou estrutura adequada. Será aprovado quem 
cumprir religiosamente um bom plano de estudos e fizer os sacrifícios 
necessários.

9) Concurso público é muito concorrido. 

Isso é verdade, mas não deve desencorajar a entrada na fila em 
busca do governo como patrão. A relação candidato por vaga não 
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pode ser um desestímulo à dedicação e à busca pela sonhada vaga. 
Em primeiro lugar, você precisa de apenas uma vaga para tomar pos-
se. Em segundo, o universo de concorrentes verdadeiramente com-
petitivos é sempre bem inferior ao número divulgado no portal G1, 
por exemplo. 

Na verdade, o cálculo real da disputa é feito da seguinte forma: 
a cada grupo de 100 inscritos, de 25 a 35 se abstêm (não compare-
cem no dia “D”, pelas mais diversas razões). Dos que comparecem às 
provas, entre 5 e 10, apenas, são competitivos. 

Em outras palavras, você não deve se intimidar pelo número de 
inscritos, mas precisa saber que é necessário dedicação incansável, 
pois mudar de vida e passar em um concurso não é mesmo fácil.

10) A máquina pública brasileira está inchada: não há mais 
margem para contratações.

Falso. O grande problema do Brasil é o grande número de cargos 
comissionados. Estes devem existir para casos excepcionais, a fim 
de trazer novos talentos para o quadro público, e não servir como 
regra para fortalecer a base política de alguém. Quando olhamos as 
vagas preenchidas por concursados, percebemos que praticamente 
todas as principais carreiras típicas de Estado, como Agente de Polícia 
Federal, Auditor da Receita Federal, Auditor-Fiscal do Trabalho, entre 
outros, estão com quadros muito defasados de servidores públicos, 
bem inferiores ao que a lei do cargo permite. Com isso, deixa-se 
de arrecadar impostos, de fiscalizar o contrabando, de recuperar di-
nheiro do tráfico de drogas e da corrupção. Deixa-se de arrecadar 
várias vezes o investimento na remuneração do servidor por causa 
da simples falta de mão de obra para executar as rotinas necessárias. 
É totalmente ilógico. Proporcionalmente, o número de servidores pú-
blicos no Brasil, um País continental com 200 milhões de habitantes, 
é muito menor do que outros Países desenvolvidos, como Alemanha 
e França. Em algum momento, os nossos representantes terão de 
reconhecer esse simples fato e aumentar as vagas em concursos e 
nomeações. Enquanto isso, quem continuar estudando será benefi-
ciado com sua persistência e ousadia. Siga em frente, pois a máquina 
pública continua e continuará sempre contratando.

11) Não se pode abrir concurso em ano eleitoral.

Mito. A Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/1997) estabelece as regras para 
as eleições. No inciso V do artigo 73, ela determina que é proibido 
“nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir ou demitir sem 
justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, 
dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, 
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transferir ou exonerar servidor público, na circunstância do pleito, 
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena 
de nulidade de pleno direito (…)”. As ressalvas que vêm em seguida 
excluem da proibição:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designa-
ção ou dispensa de funções de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Públi-
co, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência 
da República;

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados 
até o início daquele prazo;

d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao fun-
cionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) transferência ou remoção, ex officio, de militares, policiais ci-
vis e agentes penitenciários.

12) Concurso público é um meio de o governo arrecadar di-
nheiro.

Não é verdade. Concurso público é um procedimento que permite 
aos órgãos e entidades públicos selecionar, entre os recrutados, os 
mais bem preparados, os mais disciplinados – não necessariamente 
os mais brilhantes –, para que venham a servir Sua Excelência o 
cidadão, usuário dos serviços públicos. O dinheiro arrecadado com 
o pagamento das taxas de inscrição serve para cobrir despesas com 
o certame: contratação de examinadores e de fiscais, elaboração de 
cadernos de provas, aluguel de salas etc. Na maioria das vezes, tudo 
que é arrecadado com as taxas fica para a banca examinadora e por 
conta da organização e da aplicação das provas. Em alguns estados 
e no DF, o percentual dessa arrecadação vai para um fundo que co-
bre a capacitação dos servidores efetivos. Claro, ainda há relatos de 
concursos com objetivos suspeitos, mas, hoje, tanto o povo brasileiro  
como as instituições estão muito atentos às possíveis ações fraudu-
lentas, a fim de impedir o descumprimento da Constituição brasileira, 
que estabeleceu, como regra, que a seleção para os cargos e empre-
gos públicos se dará por meio do concurso público de provas ou de 
provas e títulos. 

O Ministério Público e a Polícia Federal, particularmente, vêm 
agindo com todo o rigor, sem poupar ninguém que esteja envolvido 
em irregularidades – sejam administradores públicos, sejam empre-
sários envolvidos na organização das provas –, e pedindo cadeia para 
os fraudadores de concursos. Tais crimes, até pouco tempo atrás, 
não eram recepcionados em nosso ordenamento jurídico penal. Mais: 
recentemente a Justiça Federal decidiu, ainda que em primeira ins-
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tância, que concursos apenas para cadastro de reserva são incons-
titucionais. Em outras palavras, estamos testemunhando um forte 
processo de moralização dos concursos graças à atuação da Adminis-
tração Pública.

13) É possível passar apenas chutando.

Outro mito. Quando a prova é no sistema certo/errado, em que 
uma resposta errada anula uma certa, não há que pensar em chute. 
É comum candidatos chutarem e, ao conferirem o gabarito provi-
sório, constatarem que ficaram devendo para banca, obtendo nota 
negativa. Um vexame! Por isso, o primeiro mandamento de um con-
curseiro é “Não chutarás”, a não ser que ele tenha alguma margem 
de convicção ou que não haja a regra, em edital, de que uma questão 
errada anulará uma certa. Se for assim, pode chutar à vontade.

14) Estudar somente provas de certames anteriores não ga-
rante aprovação.

Verdade. É preciso muito mais do que isso. O concurseiro que 
tem valor sabe que precisará estudar todos os tópicos do edital (o 
anterior ou o publicado), fazer resumos e programar revisões para os 
dias que antecedem a prova, além de resolver muitas provas de cer-
tames anteriores. Uma boa técnica é preparar apontamentos a partir 
do que a banca tem cobrado nos últimos cinco certames. Não resolva 
apenas as questões; busque também estudar os temas cobrados nas 
provas discursivas, quando houver, e treine muito a redação, que é 
o calcanhar de Aquiles de muitos candidatos. Alguns professores 
do Gran Cursos Online, após terem sofrido algumas reprovações, 
adotaram essa estratégia e conseguiram ser aprovados nos primei-
ros lugares. Se deu certo para eles, pode dar certo para você tam-
bém, amigo concurseiro. É uma dica.

15) Candidato que não preenche os requisitos do edital não 
pode se inscrever no concurso.

Mito. Os requisitos básicos exigidos para assumir o cargo, cons-
tantes da lei que criou ou reestruturou a carreira e replicados no 
edital, deverão ser comprovados no ato da posse – quando da inves-
tidura no cargo –, e não no ato da inscrição. Os requisitos passam 
pela idade mínima de 18 anos, pela escolaridade compatível, pela 
quitação das obrigações eleitorais e militares, pela aptidão física e 
mental, pelo gozo dos direitos políticos e pela nacionalidade brasi-
leira, entre outros, conforme a natureza e a complexidade do cargo.
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CONCURSO PÚBLICO: POR ONDE COMEÇAR OS ESTUDOS?

Escrito pelo professor Aragonê Fernandes

Durante todo o tempo que dou aulas, uma coisa sempre me cha-
mou a atenção: vi milhares de candidatos que queriam estudar para 
concursos públicos, que topavam dedicar tempo e energia para essa 
empreitada, mas que não sabiam por onde começar.

Pois é, neste texto quero conversar com você aí, que está meio 
perdido, sem saber qual rumo a seguir, que foi influenciado por ami-
gos e conhecidos e já pensou em se inscrever (ou até já se matri-
culou) num curso preparatório, mas que não tem nenhum método 
definido para alcançar um bom resultado.

É o seguinte: a primeira coisa de que você deve se lembrar é que 
não há fórmula mágica! Inevitavelmente, você precisará contar 
com aliados importantíssimos, que são a disciplina, a persistência 
e, até mesmo, a resiliência (como dizem os mineiros, “nóis enver-
ga, mas não quebra”). Além disso, você precisará destinar certas 
horas por dia, durante alguns meses ou até anos. 

Sem dúvidas, essa empreitada está mais para uma maratona do 
que para uma corrida de cem metros... Então, nada de se afobar ou 
de fazer planos mirabolantes!

Sugiro que você comece tentando provas menos difíceis. Concur-
sos para o Legislativo e para o Judiciário geralmente trazem remu-
neração e outras vantagens bem mais atrativas quando comparados 
às seleções do Executivo. Sei que os seus olhos brilham quando se 
avizinha uma grande seleção, pois o “efeito manada” faz com que 
todos os concurseiros busquem aquele concurso, deixando passar 
outros certames até mais adequados para seu nível de preparação.

Retomando, mantenha-se firme no leme, lembrando que há uma 
escada a subir e que querer pular degraus pode fazê-lo tropeçar e 
desistir. Acredito muito nessa ideia da escada, tanto que foi o 
que fiz e hoje posso dizer que foi um caminho próspero! 

Lá nos meus 18 anos de idade, ingressei num concurso para car-
go temporário no IBGE (Executivo federal). Eu trabalharia no censo 
demográfico. A grana não era das melhores, mas era fixa e me aju-
daria a focar em oportunidades mais bacanas.

Segui de lá para a Companhia de Saneamento do DF (Executivo 
distrital) e, após, para Técnico Judiciário do STJ. Foi somente depois 
de me tornar servidor efetivo do Judiciário da União que eu ingressei 
na Faculdade de Direito.

Já formado, prestei concursos para o nível de Analista Judiciá-
rio, colecionando muitos insucessos e algumas aprovações. Depois 
de três anos, parti para voos mais altos, deparando-me com outras 
tantas reprovações e, finalmente, com a aprovação para os cargos de 
Defensor Público, Promotor de Justiça e Juiz de Direito.
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Hoje, eu pendurei as chuteiras, dedicando-me a preparar milha-
res e milhares de candidatos Brasil afora. Sou movido por uma frase 
marcante, ouvida tempos atrás: o que mudou minha vida tam-
bém pode mudar a sua!

Está bem, já falei sobre a escadinha a subir, mas sei que os mais 
jovens, enquadrados na chamada Geração Y ou Millennials, têm pres-
sa para ser feliz e querem ir direto aos cargos mais altos, às oportu-
nidades mais vistosas.

Se você se encaixa nesse perfil, peço que tenha calma e lembro 
outro conselho marcante, de uma pessoa muito sábia com quem con-
vivi: “Quem corre, cansa; quem anda, chega!

É que dedicar-se a um alvo para o qual você não está devidamen-
te preparado pode significar um desalento, na medida em que terá 
repetidas frustrações. Elas podem fazê-lo desistir no meio do proces-
so ou mesmo perder muito tempo até ajustar o foco.

Seguindo em frente, lembre-se de que, nas matérias do juridi-
quês, ler a lei é essencial! Nessa hora pode bater sono e dar preguiça, 
e a vontade é partir para a doutrina, para as questões… Mas tenha 
firmeza, pois essa leitura fará a diferença, garantindo pontos cruciais 
para colocá-lo no seleto rol dos aprovados!

Outra coisa: o Direito é apaixonante e muitas vezes os candidatos 
acabam por abraçar as disciplinas jurídicas, abrindo mão de matérias 
menos empolgantes, como Raciocínio Lógico, Informática, AFO etc.

Identificou-se com o que acabou de ler? Então, lembre-se de que 
os aprovados em concursos são aqueles que conseguem regulari-
dade, pontuando bem em todas as disciplinas. Em outras palavras, 
você precisará ser um bom clínico-geral!

Ah, não se desassossegue se uma ou outra matéria não entra em 
sua cabeça! Isso acontece nas melhores famílias e comigo não foi 
diferente. Quando me deparava com tal situação, eu tentava com-
pensar em outro ponto do edital, buscando “tirar o atraso”. Vamos 
em frente que atrás vem gente (querendo a aprovação)! 

Aprendi, durante os anos em que eu estudava para concursos, a 
importância da palavra do especialista. Digo isso não como pro-
fessor de cursos preparatórios, mas, sim, como alguém que quebrava 
a cabeça quando se deparava com matérias novas, que pareciam 
complexas e desafiadoras. No mais das vezes, os especialistas na 
área conseguiam decodificar e simplificar as coisas, potencializando 
o acerto das questões.

Ah! Para ajudar na disciplina e encurtar os caminhos, dando o ca-
minho das pedras – torno a dizer, sem mágicas ou fórmulas milagro-
sas –, o curso preparatório será um importante aliado. Felizmente, 
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hoje, com o avanço da era digital, é possível que todos os candidatos 
se preparem de modo equivalente, de norte a sul, de leste a oeste. 
Até bem pouco tempo atrás a realidade era outra, com um desequilí-
brio na balança em prol dos que moravam nos grandes centros.

Já caminhando para o final, queria destacar também a impor-
tância da resolução de questões dos exames anteriores e também 
do enfrentamento de provas completas, elaboradas pela banca que 
organizará a prova que está por vir. A repetição e a simulação do am-
biente que você enfrentará no dia D são primordiais para se alcançar 
um bom resultado.

Por fim, não acredite muito naqueles discursos de quem “estudou 
três meses e foi aprovado em dezenas de seleções”. Honestamente, 
nunca vi nada semelhante nesses mais de vinte anos ligado ao mun-
do dos concursos públicos.

Enfim, sei que o caminho é longo e permeado por altos e baixos. 
No entanto, a trajetória ficará mais suave se você seguir essas dicas 
singelas, mantendo-se focado na busca por um futuro melhor, para 
você e para toda a sua família!

ARAGONÊ FERNANDES
Atualmente, é Juiz de Direito do TJDFT. Contudo, em seu qualificado percurso 
profissional, já se dedicou a ser Promotor de Justiça do MPDFT, Assessor de Ministros 
do STJ, Analista do STF; além de ter sido aprovado em vários concursos públicos. 
Leciona Direito Constitucional em variados cursos preparatórios para concursos.
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RETOMANDO A OBRA INACABADA

Escrito pelo professor Aragonê Fernandes

Imagine aí a seguinte cena: você está andando numa rua com-
posta de belas casas e repara que uma delas é uma construção ina-
cabada, na qual foram erguidas as bases e paredes, mas o acaba-
mento não foi feito.

Certamente essa edificação não é bonita aos olhos, mas é bem 
possível que, com a finalização da obra, o resultado seja bem dife-
rente!

Pois é, a analogia utilizada é para lembrá-lo de que abandonar os 
estudos em meio à caminhada pode trazer a sensação de que a obra 
está inacabada, de que a casa está feia ou de que não valeu a pena 
chegar até ali!

É aí onde mora o engano!
A trajetória de qualquer concurseiro é permeada de insucessos, 

frustrações, maus resultados e múltiplas decepções. É comum nos 
questionarmos e acharmos que “aquilo ali não é para a gente”.

O que vejo ao longo de mais de duas décadas, ligado ao mundo 
dos concursos públicos, é que muitos candidatos bem preparados 
acabam abrindo mão do tão sonhado cargo público por razões va-
riadas. Coloque aí nessa conta os filhos, o relacionamento afetivo, a 
mudança de cidade, o emprego que consome suas energias, a doen-
ça de um ente querido...

Mas você é brasileiro e, certamente, já ouviu a frase segundo a 
qual o brasileiro não desiste! Retomar e recomeçar é sempre um de-
safio. Em algumas situações, só nós sabemos o porquê de deixarmos 
fechada aquela “Caixa de Pandora”!

Revisitar os estudos, a jornada de concurseiro, pode ser uma 
opção para aqueles que simplesmente não querem o risco de sofrer. 
Sobre isso, pense comigo: se nos deixarmos vencer pelo medo, não 
amaremos, por medo da decepção; não viajaremos, por medo de o 
avião cair; não praticaremos esportes, por medo da lesão; sequer 
sairemos de casa, por medo de assalto ou qualquer outro tipo de 
infortúnio!

Lembro-me sempre de uma frase entoada por meu sábio pai, 
aquele senhor de pouco estudo, mas de muita sabedoria: “Eu morro 
de atrevido, mas não de esmorecido!”.

É isso que quero que você diga, que você siga, que você sinta!
Múltiplas vezes os alunos chegam a mim e dizem que acabaram 

deixando de lado os estudos. Sempre lhes pergunto: “Você se ima-
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gina feliz fazendo o que faz hoje em dia daqui a dez ou vinte 
anos?”. A resposta, quase sempre, é seguida de um “De jeito ne-
nhum” ou “não mesmo”. 

Pois é, então se mexa agora. Seja a mudança que tanto espera; 
ponha em prática os planos e não os deixe apenas como promessas 
vazias feitas na virada do ano. Nada de utilizar frases como “Segun-
da-feira eu começo” ou “No concurso que vem, eu me inscrevo”. 

Aquela verdadeira transformação que pode ser operada em 
sua vida e na de todos os que você tanto ama deve ser buscada 
hoje!

Sim, a aprovação em um cargo público modifica a nossa vida e a 
daqueles que estão à nossa volta. É também uma forma de recuperar 
a autoestima perdida, de fazer os arremates e finalizar com brilho o 
projeto de um futuro melhor desenhado anos antes.

A estabilidade, a possibilidade de ascensão na carreira, as opor-
tunidades que daí surgirão são motivos mais que suficientes para 
renovar as energias e seguir rumo à aprovação.

Perdi as contas de quantas e quantas vezes ouvi uma pessoa 
dizer que já estava velha demais para retomar os estudos. Se me 
permite, uma vez mais vou usar o exemplo de meus pais: é que 
minha mãe teve cinco filhos – eu sou o quarto – e fez o (antigo) 2º 
grau por meio de Supletivo. Movida pela insatisfação com a vida que 
levava, trabalhando como sacoleira na venda de roupas, ela decidiu 
estudar para concursos. Obviamente, colecionou um sem-número de 
reprovações, até ser nomeada para um cargo público na área da 
saúde.

Poucos anos mais tarde, recebi uma ligação na qual ela me falava 
entusiasmada que havia passado no vestibular. Respondi apressa-
damente “Uai, eu não sabia que a senhora tinha feito a inscrição...”. 
Logo ela me esclareceu que havia feito escondida a prova, com medo 
dos julgamentos ou de tornar público eventual fracasso.

Ah! Mas não parou por aí. Já graduada, aos 60 anos, ela voltou 
aos bancos dos cursos preparatórios – o ambiente virtual ainda era 
embrionário –, dedicando-se a concursos de nível superior. Em suas 
palavras, dizia que queria garantir uma aposentadoria mais robusta.

Então, meu amigo, deixe-me perguntar: será que você está 
realmente velho? Será que, por medo do insucesso, você topa 
pagar o salgado preço do comodismo?

Não faça isso com você!
O certo é que todo o caminho percorrido antes da pausa nos 

estudos não foi em vão.
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As bases lançadas se mantêm firmes, por mais que muitas vezes 
pensemos que já esquecemos tudo, que seria como retomar do zero. 
Isso está longe de ser verdade!

No “retorno ao jogo”, se me permite uma sugestão, um curso 
preparatório será importante aliado para retomar na rotina, devol-
vendo-lhe a disciplina sem a qual uma aprovação simplesmente não 
acontece.

A palavra dos especialistas encurta os caminhos e abrevia o tem-
po necessário para a colheita dos bons resultados!

Então, fica o recado: a obra inacabada é feia, mas é menos 
difícil do que parece a tarefa de finalizá-la, tornando a casa 
seu “lar, doce lar”.

Mexa-se e venha finalizar o projeto que abandonou algum tempo 
atrás, garantindo a tão sonhada aprovação!
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COMO ELABORAR UM PLANO DE ESTUDOS VENCEDOR – 
PARTE I

Escrito pelo professor Wellington Antunes

“Comece de onde você está. Use o que eu você tiver. 
Faça o que você puder”

Arthur Asche

Um dos temas mais importantes na preparação para concursos 
públicos é a elaboração de um plano de estudos vencedor. Certamen-
te, é o tema que gera as maiores dúvidas naqueles que se dispuse-
ram a estudar para concursos públicos.

Sabe-se que a aprovação depende do estudo - muito estudo! 
Entretanto, a forma pela qual estudamos tem uma relação direta-
mente proporcional com o tempo necessário à aprovação. Vale dizer, 
aqueles que procuram desenvolver um estudo direcionado, adotando 
boas técnicas, métodos, orientações adequadas, são aprovados em 
quantidade de tempo expressivamente menor do que aqueles que 
não fazem isso.

Nessa linha, não basta estudar, precisamos saber como estudar. 
E mais, antes de iniciarmos o projeto de estudos, necessitamos de 
uma organização prévia – fase imprescindível ao sucesso do projeto. 
Nessa fase, entre outras tarefas, estabeleceremos nosso alvo ,reu-
niremos os materiais necessários aos estudos, bem como elaborare-
mos nosso plano de estudos.

O plano de estudos é o roteiro que deve ser seguido durante a 
jornada. É como se fosse o “plano de voo”. A sua elaboração ocorre 
na fase do planejamento dos estudos. Assim como uma aeronave 
não decola sem o plano de voo, não é adequado iniciar os estudos 
para concursos sem um plano de estudos.

Há diversas pessoas que estudam para concursos públicos, dia-
riamente. E muitas delas não possuem, sequer, um plano de estudos 
(mapa/quadro ou ciclo). Elas não sabem exatamente o que estuda-
ram ontem. Não sabem o que estudar hoje, nem o que estudarão 
amanhã. Isso é muito prejudicial e, certamente, gera perda do va-
lioso tempo. Há concurseirsos que iniciam seu dia de estudo com a 
seguinte pergunta: “o que vou estudar hoje? ”. Na maioria dos casos, 
quando isso ocorre, acaba-se estudando somente o que conhece ou 
apenas o que gosta de estudar.

Segundo o Dicionário Aurélio, plano significa “projeto ou empre-
endimento com fim determinado; conjunto de métodos e medidas 
para a execução de um empreendimento; conjunto de ações a serem 
adotadas, visando determinado objetivo”.
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Se você tem o objetivo de ser aprovado em um concurso público, 
é necessário que adote os métodos e as ações adequadas ao seu fim.

Perceba! É exatamente esse o principal papel de um plano de estudos.
Então, vistos esses pressupostos, retomo o tema inicial: como 

elaborar um plano de estudos vencedor?
Inicialmente, é importante destacar que os dois planos de estudos 

mais adotados são o quadro de horários - alguns o chamam de mapa 
semanal compartimento de compromissos - e o ciclo de estudos.

A adoção de um ou outro modelo deve resultar de uma decisão 
pragmática, ou seja, o ideal é testar, fazer experiências.

Nessa primeira parte de nosso texto, abordarei as principais in-
formações acerca do quadro de horários. Na semana que vem, co-
mentarei sobre o ciclo de estudos. Já anote em sua agenda o nosso 
compromisso!

Vamos lá!?
No quadro de horários de estudo devem ser inseridas, inicialmen-

te, todas as atividades que são realizadas durante a semana, confor-
me seus horários. Aqui é fundamental filtrar as atividades que são 
inadiáveis (devem obrigatoriamente ser realizadas) e aqueles que 
são dispensáveis (podem aguardar um pouco). Isso é muito relevan-
te para sabermos exatamente qual tempo para estudar nós teremos. 
E mais, quando vamos estudar para concursos, precisamos canalizar, 
no que possível, nosso tempo para esse projeto. É necessário abrir 
mão de algumas tarefas em prol do objetivo maior.

Vamos imaginar a rotina hipotética do concursando Winner. Por 
exemplo:

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

6-8

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

Acorda/
cuidados pes-
soais/Café da 

Manhã

8-10 Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

Academia/
Estudos

10-12 Estudos Estudos Estudos Estudos Estudos Estudos Dia de 
Descanso

12-14 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

14-16 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Dia de 
Descanso

16-18 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Dia de 
Descanso

18-20 Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Dia de 
Descanso

20-22 Jantar/
Estudos

Jantar/
Estudos

Jantar/
Estudos

Jantar/
Estudos

Jantar/
Estudos

Jantar/
Estudos

Dia de 
Descanso

22-24 Estudos/
Dormir

Estudos/
Dormir

Estudos/
Dormir

Estudos/
Dormir

Estudos/
Dormir

Estudos/
Dormir

Dia de 
Descanso
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Pela análise do quadro, já sabemos em que horários poderão 
ocorrer os estudos. Agora, deve-se inserir as matérias em cada dia/
horário de estudo. O nosso hipotético candidato Winner tem, aproxi-
madamente, 5(cinco) horas diárias para estudar, ou seja, trinta horas 
de estudos semanais.

Agora, precisamos lançar as matérias que devem ser estudadas 
em cada período destinado ao estudo. Ao elaborar o quadro, lembre-
-se do tempo destinado aos deslocamentos, bem como das pausas 
durante os estudos (o ideal é dar uma parada de 5 a 10 minutos, a 
cada hora de estudo).

Nessa fase, algumas cautelas devem ser adotadas. As matérias 
serão aquelas que estão no edital (seja o publicado ou o que tenha 
sido realizado anteriormente, ou, ainda, algum similar).

Vamos pegar, como exemplo, as matérias para o cargo Técnico 
Legislativo – Categoria – Técnico Legislativo. Destaco que, como re-
gra, no desenvolvimento do projeto, todas as matérias devem ser es-
tudadas. O concurseiro não pode simplesmente dizer “dessa matéria 
eu não gosto, não vou estudar”. Isso não pode! Se vai ser exigida na 
prova, “faça as pazes” com essa matéria e rumo ao objetivo.

Conhecimentos Básicos (CB)
 – Língua Portuguesa
 – Matemática
 – Informática

Conhecimentos Específicos (CE)
 – Direito Constitucional
 – Direito Administrativo
 – Processo Legislativo

No nosso exemplo genérico, o edital exigia a feitura de um do 
total de 120 questões, sendo 50  reservadas a CB (41,7%) e 70 para 
CE (58,3%)

Perceba! Embora todas as questões da prova tivessem o mes-
mo peso (cada questão 1 ponto), o fato de quase 60% da prova ser 
destinado ao conhecimento específico deve ser refletido no preenchi-
mento do quadro de horários.

Em tese, 41,7% (aproximadamente, 12 horas) do tempo de es-
tudo deveria ser destinado ao CB. E 58,7%, ao CE (aproximada-
mente, 18 horas). Note: não vamos, pura e simplesmente, dividir 
a quantidade de matérias pelo tempo (5 horas para cada matéria). 
Precisamos levar em conta esses fatores.

Nessa linha, alguns pontos ainda devem ser ressaltados. Vejamo-los.
Vamos imaginar que o candidato Winner domine Língua Portu-

guesa, Direito Administrativo e Informática, entretanto tenha muita 
dificuldade em Matemática, Direito Constitucional e em Processo Le-
gislativo.
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Nesse caso, ele deve priorizar as matérias com as quais tem mais 
dificuldade. Isso significa que elas receberão maior tempo de estu-
do do que as outras em que ele já domina. É possível, ainda, que o 
edital defina pesos diferentes (provas da banca ESAF, por exemplo). 
Também podemos estabelecer o peso levando em conta a quantidade 
de questões que são cobradas. (Português, geralmente, possui mais 
questões do que informática). Vamos, aqui, atribuir um peso para 
cada matéria levando em conta o grau de dificuldade.

Poderia ficar assim, por exemplo:

Matérias Peso
(grau de dificuldade)

Tempo de estudo
(aproximado)

Língua 
Portuguesa 1 2:40

Matemática 3 8:00

Informática 1 2:40

Direito 
Constitucional 2 5:20

Direito 
Administrativo 1 2:40

Processo 
Legislativo 3 8:00

Nesse exemplo hipotético, em cada semana, deveriam ser estu-
dadas as matérias nas quantidades de horas indicadas - envolvendo 
teoria, exercícios e revisão. Destaca-se que nas matérias em que 
houver um maior domínio, deve-se priorizar o estudo por meio de 
exercícios, recorrendo à teoria para tirar dúvidas pontuais.

Agora que já sabemos a quantidade semanal de horas, bem como 
a quantidade de horas por disciplina, precisamos lançar as matérias 
em nosso quadro semanal.

Mas…em que ordem devemos estudar as disciplinas? Devo es-
tudar uma disciplina até finalizá-la para começar outra? Ou posso 
estudar todas conjuntamente?

Olha só! Embora haja certa divergência acerca desses pontos, 
predomina o seguinte:

1º – estude todas as disciplinas conjuntamente;
2º – na medida do possível, insira disciplinas bem distintas na 

sequência de temas a ser estudados. Por exemplo: Português, Direito 
Constitucional, Informática, Processo Legislativo, Matemática.

Isso ajuda bastante na absorção dos temas.
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Nessa metodologia, em cada dia da semana, você estuda apenas 
as matérias reservadas para aquele dia, por exemplo Língua Portu-
guesa toda segunda-feira. Um ponto negativo é que, se houver um 
imprevisto que impeça o estudo na segunda-feira, essa matéria so-
mente poderá ser estudada na semana seguinte. 

Com o quadro de estudos elaborado, nada mais de ficar se per-
guntando o que estudou ou o que estudará. Tudo estará consolidado. 
Agora, mãos à obra. Disciplina, perseverança e foco. Há muitas vagas 
“carentes” por falta de um titular.

Destaco que nós falamos aqui de uma organização semanal, mas 
é possível já elaborar o quadro para o mês todo, ou mesmo para todo 
o período entre a publicação do edital e a aplicação da prova.

Por fim, é muito importante que haja prudência na definição do 
tempo de estudos. Não adianta colocar promessas que não poderão 
ser cumpridas. Seja realista. Outra coisa: se está iniciando os estu-
dos agora, comece com uma carga menor, aprenda a desenvolver o 
projeto, e vá aumentando gradativamente. Lembre-se de que nem 
sempre longas horas de estudos representam, na mesma, proporção, 
aprendizado. Trabalhe dentro de sua realidade.

WELLINGTON ANTUNES
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. Professor de Direito Constitucional. 
Ex-servidor do MPU. Aprovado para Analista de Finanças e Controle da CGU 
(aguardando nomeação). Graduado em Administração Pública. Pós-graduado em 
Direito Administrativo no IDP (Especialista). 
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COMO ELABORAR UM PLANO DE ESTUDOS VENCEDOR - 
PARTE II

Escrito pelo professor Wellington Antunes

“É melhor você tentar algo, vê-lo funcionar e aprender com isso, do 
que não fazer nada” 
Mark Zuckerberg

Na parte I, abordamos os principais aspectos que devem ser leva-
dos em conta na elaboração de um plano de estudos, bem como sua 
importância. Naquele texto, cuidamos do quadro de horários – mapa 
ou compartimento –, destacando suas aplicações e funcionalidades.

Já nesta oportunidade trataremos de um segundo modelo de pla-
no de estudos: o ciclo de estudos.

Novamente, ressalto que a adoção de um ou outro modelo deve 
resultar de uma decisão pragmática, ou seja, o ideal é testar, fazer 
experiências.

Além disso, as orientações, anteriormente comentadas, relativas 
ao planejamento, às matérias que serão estudadas, aos pesos e ní-
veis de dificuldade que devem ser atribuídos a cada matéria, a tudo 
isso se aplicam as observações feitas na Parte I, quando falamos do 
quadro de horários.

Como funciona o ciclo de estudos?
Olha só! Desde a mais tenra idade, nós aprendemos que a vida 

segue um ciclo. Também aprendemos e vivenciamos ciclos, por exem-
plo, no desenvolvimento quanto aos níveis de escolaridade (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior). Nor-
malmente, a finalização de um ciclo nos leva ao início de outro.

Na preparação para concursos públicos, também podemos es-
tabelecer um ciclo de estudos. De forma bem simples, nós vamos 
ordenar, sequencialmente, as matérias que precisamos estudar e, ao 
finalizar uma disciplina, iniciamos outra, até terminarmos todas as 
matérias do ciclo. Após isso, reiniciamos o ciclo dando continuidade 
aos temas que ainda precisam ser estudados.

Seguindo o exemplo já adotado na Parte I, imaginemos a rotina 
hipotética do concursando Winner, que possui 5 (cinco) horas dispo-
níveis, por dia, para o estudo. Vamos, ainda, utilizar, como parâme-
tro, o concurso para técnico legislativo e para o qual o concurseiro 
Winner está se preparando.

 Destaco que, como regra, no desenvolvimento do projeto, todas 
as matérias devem ser estudadas. O concursando não pode simples-
mente dizer “dessa matéria eu não gosto, não vou estudar”. Isso não 
pode! Se vai ser exigida na prova, “faça as pazes” com essa matéria 
e rumo ao objetivo.
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Conhecimentos Básicos (CB)
 – Língua Portuguesa
 – Matemática
 – Informática

Conhecimentos Específicos (CE)
 – Direito Constitucional
 – Direito Administrativo
 – Processo Legislativo

No edital passado, do total de 120 questões, 50 foram reservadas 
a CB (41,7%) e 70 para CE. (58,3%)

Perceba! Embora todas as questões da prova tivessem o mes-
mo peso (cada questão 1 ponto), o fato de quase 60% da prova ser 
destinado ao conhecimento específico deve ser refletido no estabe-
lecimento dos pesos no ciclo de estudos. Além disso, a definição do 
peso que será atribuído a cada disciplina pode levar em conta o grau 
de dificuldade que o concursando tem em cada matéria. Vamos supor 
que o candidato Winner domine Língua Portuguesa e, também, tenha 
uma boa bagagem em Direito Administrativo e Informática, entre-
tanto tenha muita dificuldade em Matemática, Direito Constitucional 
e em Processo Legislativo. Nesse caso, ele deve priorizar as matérias 
com as quais tem mais dificuldade. Isso significa que elas receberão 
maior tempo de estudo do que as outras em que ele já domina. É 
possível, ainda, que o edital defina pesos diferentes. Também pode-
mos estabelecer o peso levando em conta a quantidade de questões 
que são cobradas. Português, geralmente, possui mais questões do 
que Informática. Vamos, aqui, atribuir um peso para cada matéria, 
levando em conta o grau de dificuldade.

Poderia ficar assim, por exemplo:

Matérias Peso
(grau de dificuldade)

Tempo para cada 
ciclo completo de estudos

Língua
Portuguesa 1 0:45

Matemática 2 1:30

Informática 1 0:45

Direito 
Constitucional 2 1:30

Direito 
Administrativo 1 0:45

Processo 
Legislativo 2 1:30
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Nesse exemplo hipotético, em cada ciclo completo de estudo 
(perceba que serão 6:45h para girar todo o ciclo), as matérias devem 
ser estudadas nas quantidades de horas indicadas. Não importa o dia 
ou hora em o candidato vai estudar. O que importa é que, ao estudar, 
deverá seguir a ordem proposta. Destaca-se que, nas matérias em 
que houver um maior domínio, deve-se priorizar o estudo por meio 
de exercícios, recorrendo à teoria para tirar dúvidas pontuais.

Importante lembrar que, na medida do possível, é conveniente 
a inserção de disciplinas bem distintas na sequência de temas a ser 
estudados. Por exemplo: Português, Direito Constitucional, Informá-
tica, Processo Legislativo, Matemática. Isso ajuda bastante na absor-
ção dos temas.

Há uma importante diferença entre o quadro de horários e o ciclo de 
estudos. Utilizando a metodologia do quadro de horários, em cada dia 
da semana, você estuda apenas as matérias reservadas para aquele 
dia (por exemplo, Língua Portuguesa toda segunda-feira). Um ponto 
negativo é que, se houver um imprevisto que impeça o estudo na se-
gunda-feira, essa matéria somente poderá ser estudada na semana 
seguinte. O que se mostra muito prejudicial. Já no método do ciclo de 
estudos, isso não ocorreria. E por quê? Acompanhe comigo. Imagine 
que o concursando Winner tenha organizado o seu ciclo de estudos 
da seguinte forma:

Matérias Peso
(grau de dificuldade)

Tempo para cada 
ciclo completo de estudos

Língua
Portuguesa 1 0:45

Direito 
Constitucional 2 1:30

Informática 1 0:45

Processo 
Legislativo 2 1:30

Matemática 2 1:30

Direito
Administrativo 1 0:45

Note que foi atribuído um peso para cada matéria e isso refletiu 
na quantidade de horas para cada disciplina. Nesse caso, imaginemos 
que o Winner começou a estudar Língua Portuguesa na segunda. 
Após estudar essa matéria (0:45h), ele iniciou os estudos em Direito 
Constitucional. Contudo, antes de finalizar este, houve um imprevisto 
que o impediu de continuar estudando. Nesse caso, ele deve anotar 
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onde parou, para que, no dia seguinte, possa retomar seus estudos 
dali em diante. Vamos imaginar, ainda, que no dia seguinte o Winner 
não pôde estudar também (cheio de imprevistos, né?). No outro dia, 
ele retomará seus estudos, finalizando a parte de Direito Constitu-
cional (1:30h). Após, estudará Informática (0:45h) e assim suces-
sivamente até fechar todo o ciclo (6:45h). Quando vencer Direito 
Administrativo, voltará para o Português e tudo se inicia novamente.

Veja. Utilizando o ciclo de estudos, você estuda todas as discipli-
nas durante a semana. Não importa, como já ressaltei, o dia ou hora 
em que vai estudar. Precisa, sempre, anotar onde parou para poder 
dar continuidade ao ciclo.

A metodologia do ciclo de estudos pode ser utilizada para qual-
quer concurso, independentemente da quantidade de matérias. A 
disciplina nos estudos é fundamental para o adequado desenvolvi-
mento do projeto.

Com o ciclo de estudos elaborado e sabendo exatamente onde 
parou na última jornada de estudos, nada mais de ficar se pergun-
tando o que estudou ou o que estudará. Tudo estará consolidado. 
Agora, mãos à obra. Disciplina, perseverança e foco. Há muitas vagas 
“carentes” por falta de um titular.

Por fim, é muito importante que haja prudência na definição do 
tempo de estudos. Não adianta colocar promessas que não poderão 
ser cumpridas. Seja realista. Outra coisa: se está iniciando os estu-
dos agora, comece com uma carga menor, aprenda a desenvolver o 
projeto e vá aumentando gradativamente. Lembre-se de que nem 
sempre longas horas de estudos representam, na mesma proporção, 
aprendizado. Trabalhe dentro de sua realidade.
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COMO ELABORAR UM RESUMO VENCEDOR

Escrito pelo professor Wellington Antunes

A todo momento nós fazemos resumos e, às vezes, nem nos da-
mos conta disso. Vejamos alguns exemplos:

 – Quando alguém nos pergunta como foi uma viagem que 
fizemos, normalmente conseguimos descrever uma viagem 
de 7 ou 10 dias em alguns minutos, não é mesmo?

 – E quando nos perguntam como foi o dia ao chegarmos a 
nossa casa, após um longo dia de trabalho? Em alguns ca-
sos, conseguimos descrever todo o dia em uma só palavra!

Também fazemos isso quando contamos relatos sobre entrevis-
tas, filmes, reuniões, almoços…

Note: o ponto comum de tudo isso é que, ao descrevermos es-
sas situações cotidianas, nós utilizamos uma técnica muito comum, 
chamada resumo.

E o que fazemos? Nós procuramos contar apenas as informações 
mais essenciais, pois, a partir delas, quem nos ouve conseguirá ter 
uma noção de como foi todo o evento.

Agora, falando especificamente na preparação para concursos 
públicos, o resumo, se elaborado adequadamente, contribuirá signi-
ficativamente para a nossa aprovação.

E digo isso por dois motivos básicos:
1º – lembra que nós conseguimos descrever os 7 dias da viagem 

em poucos minutos? Pois é: da mesma forma, com um resumo bem 
elaborado, você poderá transformar muitas e muitas páginas de es-
tudos em poucas somente.

2º – ao elaborar o resumo, você faz um estudo ativo da matéria 
estudada, isto é, você faz uma aplicação prática do que já estudou. 
Isso aumenta significativamente o grau de absorção dos conteúdos 
estudados. O que é fundamental, pois é deles que precisamos na 
hora da prova.

Dito isso, vejamos, então, como elaborar um resumo vencedor.
Inicialmente, é fundamental destacar que não existe uma forma 

única de elaborar resumos. Na verdade, com a prática, vamos desen-
volvendo nossa própria maneira de fazê-los.

Dessa forma, vamos tratar aqui de diretrizes que vão auxiliá-lo 
na elaboração de um resumo. Não se trata de regras absolutas, be-
leza?
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1) Por que fazer resumos? Quais são as finalidades princi-
pais de um resumo? 

Levando em conta o que já dissemos, podemos citar como prin-
cipais finalidades de um resumo:

a) facilitar a absorção do conteúdo, em virtude do estudo ativo 
necessário para sua elaboração;

b) aumentar a capacidade de memorização;
c) melhorar a compreensão dos temas estudados;
d) facilitar o processo de revisão, otimizando, com isso, os estudos.
Nesse ponto, é fundamental destacar que o resumo assume papel 

de destaque no processo de revisão, pois, nos dias que antecedem à 
prova, seria praticamente impossível revisitar todas as páginas dos 
conteúdos estudados, ou assistir novamente a todas as videoaulas 
que foram utilizadas na jornada…

Com os resumos, esse processo de revisão será otimizado.

2) Características de um resumo vencedor

Conforme destacamos, a elaboração de resumos contribui signi-
ficativamente para a nossa aprovação.

Entretanto, o resumo vencedor precisa conter, pelo menos, três 
características básicas: pessoalidade; brevidade e concisão; e clare-
za e estruturação lógica.

Vejamos cada uma delas:

1ª – pessoalidade
Ao fazermos o resumo, não é conveniente copiar literalmente as 

palavras do autor do texto que está sendo estudado.
O ideal é elaborá-lo com as nossas próprias palavras, ou seja, 

você vai manter a ideia original do texto, reproduzindo-a com suas 
próprias palavras.

Isso é muito importante porque, adotando essa diretriz, você cria 
as suas construções de frases, de esquemas, de referências. Com 
isso, será bem mais fácil resgatar os temas estudados, pois você 
não lembra as palavras do autor A ou B, mas, na verdade, as suas 
palavras.

Veja exemplos:
1 – O professor Uadi Lammêgo Bulos conceitua a nacionalidade 

da seguinte forma: é o vínculo jurídico-político que liga a pessoa ao 
Estado, permitindo-lhe desfrutar direitos e cumprir deveres.

Em meu resumo, eu colocaria: nacionalidade = vínculo (direitos 
e deveres) entre a pessoa (física) e o Estado.
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2 – Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

 Resumo: TIDH aprovados duas vezes na CD e duas no SF, por 
3/5 = status de emenda à CF.

Ou ainda: TIDH – 2 casas, 2 turnos, 3/5 = EC.

2ª – brevidade e concisão
O resumo precisa conter apenas as informações essenciais acer-

ca do tema estudado.
Lembra o resumo da viagem? Normalmente, não contamos, por 

exemplo, a hora exata em que chegávamos à praia; não relatamos o 
valor que pagamos por uma pipoca comprada no calçadão. Procura-
mos focar naqueles pontos que, realmente, podem representar uma 
imagem do todo. Como se fosse uma fotografia para quem nos ouve.

A título de exemplo, há alguns dias, após elaborar uma Aula em 
PDF acerca do tema Direitos Fundamentais (art. 5º), para meu Curso 
Completo de Direito Constitucional, fui elaborar o resumo da aula, 
que ficou com 17 páginas (a aula original tinha 212). Desafiador, não 
é mesmo? Consegui fazer isso porque o resumo é essência! A ideia é 
comunicar mais com menos.

Para isso, podemos utilizar diversas metodologias, como, por 
exemplo: mnemônicos (auxiliares da memória), símbolos, letras, se-
tas, esquemas…

Exemplos de mnemônicos bem conhecidos:
a) os atos administrativos possuem os seguintes elementos: 

competência, forma, finalidade, motivo e objeto 
Resumindo por meio de um mnemônico, teríamos: elementos 

dos atos administrativos – CO-FI-FO-MO-OB.
b) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Resumindo por meio de mnemônico, teríamos: a RFB tem como 

fundamentos: SO CI DI VA PLU
c) São privativos de brasileiro nato os cargos:
I – de Presidente e Vice-Presidente da República;
II – de Presidente da Câmara dos Deputados;
III – de Presidente do Senado Federal;
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IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V – da carreira diplomática;
VI – de oficial das Forças Armadas.
VII – de Ministro de Estado da Defesa.
Em um mnemônico: os cargos privativos são MP3.COM (min. do 

STF, 3 presidentes, carreira diplomática, oficial das forças armadas, 
min. da Defesa).

Outra estratégia bem interessante é utilizar esquemas ou mapas 
mentais, em especial para aqueles que possuem memória fotográfica.

Agora em um esquema:

Cargos Privativos de 
Brasileiro Nato
(Art. 12, §3º)

Presidente
Rep + Vice

CD + SF

STF

Defesa

OF. F. Armadas

Car. Diplomática

Ministro

3ª – clareza e estruturação lógica
O resumo não é apenas um amontoado de palavras ou frases. Não 

basta sair escolhendo aleatoriamente partes do texto para “construir” 
um menor ao final.

O resumo precisa seguir uma estruturação lógica, de modo que, 
ao consultá-lo, você possa resgatar o tema estudado com a maior 
riqueza de informações possível.

Dessa forma, ao fazer o resumo, procure seguir a linearidade do 
texto do qual o resumo está sendo extraído. Vale dizer, na medida 
possível, siga a ordem dos tópicos e subtópicos do texto. A sequência 
em que eles aparecem no texto original.

Exemplo:
Princípios Fundamentais
1 – Forma de Governo
  1.1 – conceito
  1.2 – espécies
  1.3 – características
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3) Passo a passo para elaborar um resumo vencedor

1º – Ler e compreender o texto
Se você pretende realmente elaborar um resumo vencedor, que 

contribua efetivamente para a sua aprovação, leia e conheça o texto 
do qual o resumo será extraído.

O escritor norte-americano Mortimer Adler escreveu, na década 
de 1980, a obra Como ler livros, que ganhou o status de guia abso-
luto da leitura inteligente.

 Em seu livro, Adler identifica quatro níveis de leitura: elementar, 
inspecional, analítico e comparativo.

 Veja pontualmente cada um desses níveis:
a) nível elementar – é aquele ensinado para as crianças nas es-

colas;
b) nível inspecional – é uma leitura rápida, mas não superficial, 

capaz de identificar informações essenciais;
c) nível analítico – é aquele em que o leitor mergulha no conteú-

do, absorvendo cada informação do texto;
d) nível comparativo – é o mais complexo, pois exige a leitura 

de vários materiais sobre o mesmo tema, para fazer comparações e 
gerar novas ideias.

Após uma rápida leitura do texto (nível inspecional), o passo se-
guinte é usar o nível analítico para identificar palavras-chave e con-
seguir ter um entendimento mais profundo do conteúdo. Na medida 
do possível, enquanto estiver lendo as palavras do autor, traduza-as 
em sua cabeça para a sua própria linguagem. Esse exercício será 
aperfeiçoado com a prática, beleza?

2º – Destacar pontos principais
Com a leitura em nível analítico, você destaca as principais infor-

mações do texto.
Em alguns materiais, o próprio autor já utiliza recursos para res-

saltar informações importantes (negrito, sublinhado, itálico etc.). 
Isso já é um ponto de partida.

Durante a leitura, você pode marcar palavras-chave ou partes do 
texto que julgue mais essenciais. Isso pode ser feito, por exemplo, 
com pequenas anotações à margem do texto, ou em fichas específi-
cas, ou ainda, por meio dos recursos já indicados (negrito, sublinha-
do, itálico etc.).

Mas precisamos destacar algo muito importante. Lembra a carac-
terística da concisão e da brevidade? Nunca se esqueça dela, ok? Não 
é para marcar todo o texto!

Não faça assim:
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Destaque somente os pontos mais essenciais.
Exemplo:

 
Embora não haja uma regra específica, o ideal é que o tamanho 

do resumo esteja entre 10% e 20% do texto original.

3º – Transcrever os pontos principais com suas palavras
Nesse terceiro passo, o resumo ganhará vida, efetivamente.
A partir dos destaques que você fez durante a leitura, agora é a 

hora de elaborar o seu resumo com as suas palavras, mantendo a 
ideia principal do texto (pessoalidade).

Exemplo: estes foram os meus destaques deste texto:
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Resumo:
1 – imunidade material – os deputados e senadores não podem 

ser responsabilizados (exclusão de responsabilidade civil e penal) pe-
las manifestações (opinião, palavra e voto) no exercício do mandato.

1.1 – opinião, palavra e voto – fora do Congresso – têm que com-
provar ligação com mandato.

1.2 – opinião, palavra e voto – dentro do Congresso – em regra, 
não precisam comprovar essa ligação (salvo – meios eletrônicos – 
face; insta; zap).

1.3 – Há doutrina que defende a exclusão também no campo 
político e administrativo.

4) Notas finais

É relevante destacar que o resumo pode (e deve) ser constante-
mente atualizado. Normalmente, durante a realização de exercícios, 
bem como nas revisões, verificaremos alguns pontos da matéria que 
requerem uma atenção maior. Com isso, ao estudarmos de forma 
mais aprofundada determinado tema, é necessário fazer um upgrade 
no resumo, para que ele acompanhe esse crescimento nos estudos.

Conforme ressaltamos, essas são diretrizes que vão auxiliá-lo na 
elaboração desse importante instrumento na jornada dos estudos. 
Com a prática, naturalmente, você irá desenvolver sua própria ma-
neira de elaborar resumos.

 
5 – Aplicação prática – Resumo de nosso artigo  

 – Tema – como elaborar um resumo vencedor (Wellington 
Antunes)
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1 – Resumir é destacar as informações essenciais.
2 – Finalidades principais de um resumo: a) absorção de conteú-

do; b) estudo ativo; c) memorização; d) facilita revisão.
3 – Características principais de um resumo vencedor: o resumo 

precisa ser feito com minhas palavras (pessoalidade). Deve ser sinté-
tico (concisão). Deve ser elaborado de forma estruturada.

4 –Passo a passo para elaborar um resumo vencedor
1º – ler o texto;
2º – destacar palavras-chave;
3º – elaborar com minhas palavras.

É isso…
Sucesso na jornada!
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COMO ESTUDAR A LÍNGUA PORTUGUESA?

Escrito pelo professor Elias Santana

Ao longo da minha trajetória acadêmica, sempre voltei meus es-
tudos para a maneira mais eficiente de se estudar a língua portugue-
sa. A minha linha de pesquisa defende que as propriedades de uma 
língua são, prioritariamente, definidas no cérebro. Há, portanto, algo 
inato ao ser humano que o permite comunicar-se de maneira única, 
diferentemente de qualquer outra espécie.

Todavia, existe uma diferença crucial a ser considerada: a língua 
falada é adquirida (fato cientificamente comprovado desde o nasci-
mento); ao passo que a língua escrita é aprendida (e depende de um 
processo formal de ensino). No português do Brasil, essa situação é 
ainda mais séria. Segundo Kato (2005) “No Brasil [...], a gramática 
da fala e a gramática da escrita apresentam uma distância de tal or-
dem que a aquisição desta pode ter a natureza da aprendizagem de 
uma segunda língua.”

Como pesquisador e professor, não concebo isso como um pro-
blema ou defeito, mas um desafio maravilhoso e superável. Precisa-
mos considerar que, se nos compararmos a outras nações do mundo, 
somos um país muito jovem (poucos mais de 500 anos) e que, de 
todo esse período, só vivemos aproximadamente 60 anos à luz da 
Nomenclatura Gramatical Brasileira (a NGB). Sabe o que isso signi-
fica? São mais de 400 anos vivendo sem uma norma que orientasse 
a forma adequada de usar a língua culta e escrita – contra 60 anos 
da gramática que atualmente estudamos. Eu poderia passar o artigo 
inteiro falando sobre fatos históricos (e não meras hipóteses) que 
justificam nossas dificuldades acerca do domínio adequado da nossa 
língua escrita, mas esse não é o meu objetivo hoje.

O meu objetivo é apresentar aquela que, para mim, é a melhor 
forma de se estudar a língua portuguesa: com respeito absoluto às 
previsões do cérebro humano. Não adianta, segundo minhas pesqui-
sas, querer lutar contra esse órgão tão poderoso e complexo. Se ele, 
antes de tudo, já carrega em si a estrutura e funcionamento de uma 
língua, é prudente obedecer-lhe. O resultado disso tudo é lógico: um 
potente usuário da língua, capaz de saber quando e como usar de-
terminado tipo de gramática – uma vez que todo falante é poliglota 
em seu próprio idioma. 

Vamos, então, entender como estudar a língua portuguesa, com 
respeito absoluto ao cérebro:

PASSO 1: Leia textos que possuam a linguagem de que você pre-
cisa ou que quer ter. É preciso “nutrir” o seu cérebro com o que você 
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deseja que ele aprenda e reproduza (somos seres miméticos). Ler os 
grandes clássicos é uma atividade importante, mas não fundamental 
àqueles que desejam conhecer a contemporânea norma culta escri-
ta. Leia, parafraseie (e até inveje) a forma como escrevem notáveis 
autores contemporâneos (como Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury 
ou qualquer outro que escreva acerca de assuntos que sejam do seu 
interesse) e colunistas de grandes periódicos. Busque entender e po-
sicionar-se acerca do que eles dizem. Por meio deles, tente entender 
o português do passado (e não o contrário, como os gregos fizeram – 
e deram origem ao “Erro Clássico”). É pelo português contemporâneo 
que você deve compreender a linguagem de Machado, por exemplo. 
Saboreie a evolução de uma língua, que é inevitável. Dessa forma, 
você:

 – Melhorará sua capacidade de compreensão e análise de um 
texto;

 – Aprimorará seus recursos argumentativos, por meio de ra-
ciocínios lógico-dedutivos;

 – Compreenderá melhor as tipologias e gêneros textuais; 
 – Absorverá os meios de coesão textual (primeiramente, os 

contemporâneos; posteriormente, os antigos);
 – Ainda sem prescrições gramaticais, internalizará as estru-

turas morfossintáticas da língua portuguesa.

Esse primeiro passo é eterno! Faz parte da manutenção do seu 
intelecto linguístico. Por mais que você não tenha mais a necessidade 
de fazer análises gramaticais profundas, é por meio da leitura que 
você mantém o seu conhecimento sobre o nosso idioma vivo e ativo 
– tanto para a compreensão quanto para a produção de textos.

Acerca do primeiro passo, pedi que o Gabriel (autor desta obra) 
fizesse um breve relato acerca da importância da leitura na vida dele, 
pois sei que ele é um leitor voraz. Veja:

“Desde criança, gosto de ler, mas decidi intensificar esse hábito 
depois da faculdade (atualmente, dedico-me à leitura de livros que 
versem sobre empreendedorismo, aumento de produtividade, psi-
cologia e biografias). Percebi o quão importante era o conhecimen-
to das obras lidas para novas iniciativas empresariais, além de ser 
fundamental para o amadurecimento pessoal e para a inspiração de 
novos textos em minha coluna semanal. Às vezes, ideias se unem de 
maneiras completamente inesperadas! Para que isso ocorra, é razoá-
vel ter alguma bagagem literária acumulada com o tempo. Cabe res-
saltar também que a leitura contribuiu para consolidar meus conhe-
cimentos linguísticos. Mesmo sem ter uma compreensão profunda de 
todas as regras gramaticais, eu acabo conseguindo identificar alguns 
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erros por meio da ‘memória literária’ que adquiri. O cérebro tem um 
poder incrível de fazer isso, muitas vezes, inconscientemente.”

PASSO 2: Estude gramática, na ordem certa. Pesquisas com-
provaram que leitura e entendimento gramatical são ferramentas que 
devem caminhar ao lado dos que precisam dominar a modalidade cul-
ta escrita da língua portuguesa. Para isso, siga os seguintes passos:

 – Estude morfologia. Compreenda quais são as 10 classes 
gramaticais previstas pela NGB.

 – Avance para a sintaxe do verbo no período simples. Sempre 
comece pelo sujeito. Só passe para outras funções – como 
objetos, predicativos e adjuntos adverbiais – quando você 
se sentir seguro quanto ao sujeito. Essa função sintática é 
a porta de entrada na sintaxe. Sem ela, o resto é automa-
ticamente incompreensível.

 – Veja a sintaxe do nome no período simples. Reconheça a 
existência de adjuntos adnominais e complementos nomi-
nais. Essas são estruturas de uma frase, que são internas 
à oração.

 – Estude a análise sintática do período composto. Comece 
sempre pelas orações subordinadas e, depois, vá às coor-
denadas. Compare – principalmente as subordinadas – com 
o que você viu nas duas etapas anteriores, uma vez que 
elas possuem uma relação de grande intimidade.

 – Depois de conhecer a sintaxe do período simples e do com-
posto, estude pontuação. Coloque algo na sua cabeça: a 
pontuação só é compreensível para quem sabe sintaxe. 
Sem sintaxe, sem pontuação! Além disso, respeite, mais 
uma vez, seu cérebro: aprenda a analisar a pontuação 
(para resolver questões de provas objetivas); após praticar 
muitas questões, comece a notar mudanças na sua forma 
de pontuar textos. Não queira tudo de uma única vez! 

Com as etapas anteriormente listadas cumpridas – sobretudo as 
três primeiras –, você poderá compreender melhor outros assuntos 
da nossa gramática, como crase, vozes verbais, funções do SE e do 
QUE, colocação pronominal. Alguns assuntos podem ser estudados 
isoladamente, como morfologia verbal, processo de formação de pa-
lavras, ortografia e acentuação.

Sobre o segundo passo, colhi um outro depoimento. Hélder Ben-
vindo é atualmente agente da Polícia Federal (foi aprovado no con-
curso de 2014). Veja o relato dele:

“Quando comecei a estudar, tinha familiaridade com a língua 
portuguesa (nunca foi uma disciplina que, na escola, me oferecesse 
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dificuldade); ao iniciar meus estudos para concursos públicos, toda-
via, notei que meu conhecimento era insuficiente (o meu resultado 
em provas era mediano; em provas do Cespe, eu respondia aproxi-
madamente metade das questões de português). Notei, então, que 
minha grande deficiência estava na base. Para sanar esse problema, 
peguei um velho livro meu de ensino fundamental e “reiniciei” meus 
estudos; comecei pelos estudos das classes de palavras (sobretudo 
pronomes e conjunções); depois, fui para sintaxe do período simples 
e ataquei o que sempre foi “misterioso” para mim (objeto direto, 
indireto, complemento nominal). Além de ‘voltar ao básico’, fiz mui-
tos exercícios de provas anteriores. Foi surpreendente perceber que, 
enfim, eu estava compreendendo diversos assuntos! Com essa dinâ-
mica por, aproximadamente, 6 meses, meus resultados nas provas 
de língua portuguesa melhoraram! Passei a gabaritar várias provas 
de português (quando não gabaritava, ficava por, no máximo, duas 
questões). O impressionante foi perceber que, estudando gramática, 
meu desempenho nas questões de interpretação de textos também 
melhorou significativamente!”

Os dois passos acima citados servem para quaisquer pessoas que 
desejam dominar o padrão culto de nosso idioma. A partir disso, fa-
ça-se uma pergunta: para que você quer aprender português?
 a. Para ter bons resultados em provas (de concursos públicos, 

ENEM e vestibulares)? Então, associe esses dois passos a uma 
volumosa resolução de questões. Além disso, sempre tente fa-
zer o que eu chamo de “inversão de prioridades”. Inicial e ine-
vitavelmente, você precisará estudar mais teoria do que fazer 
exercícios; para tanto, dedique 75% do seu tempo ao estudo 
teórico e 25% aos exercícios. Quando você estiver se acostu-
mando, coloque 50%/50%. Depois, 75%/25%. O patamar ide-
al é chegar a 100% do tempo dedicado somente a exercícios 
(com bom resultado, obviamente). Nesse último passo, tenha 
acesso à teoria apenas para o esclarecimento de dúvidas. Se 
você esgotar um determinado banco de questões, repita-as 
(chamo essa etapa de “método mantra”).

 b. Para redigir bem em meu trabalho? Então, identifique quais 
são os principais gêneros textuais que fazem parte da sua ati-
vidade laboral. Neles, algumas formas textuais são corriquei-
ras. Insista na percepção e na análise delas. Assim, seus textos 
ficarão cada vez mais adequados.

 c. Para ser um escritor? Então, adicione algumas pitadas de estilo 
aos dois passos fundamentais. Tente perceber a ousadia que 
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grandes literatos – como José Saramago, João Cabral de Melo 
Neto e Guimarães Rosa – cometem. Tudo o que eles fazem não 
parte do nada, mas de um entendimento amplo da língua.

Acima citei alguns objetivos prováveis. Saiba: todos precisamos, 
em alguma medida, ter o desejo de conhecer o nosso idioma. Ele, 
além de ser um componente curricular, é, sobretudo, o meio pelo 
qual compreendemos muitas das informações que estão ao nosso 
redor. Como você compreenderá adequadamente um Vade Mecum 
sem entender a sua língua? Como você conseguirá encontrar as in-
formações de um problema de matemática ou de raciocínio lógico 
sem decodificar corretamente o enunciado? Como você saberá o que 
diz um contrato sem analisar o que está dito nele?

A língua é um código que dá ao ser humano acesso a um universo 
infinito de informações. Identifique suas necessidades, dificuldades e 
finalidades e dedique-se ao estudo do nosso querido e amado ver-
náculo.
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É POSSÍVEL TRABALHAR E ESTUDAR – COM EFICIÊNCIA – 
PARA CONCURSO?

“O homem, para ser completo, tem de estudar, trabalhar e lutar.” 
Sócrates

Neste artigo, iremos tentar responder a uma dúvida bastante 
comum entre os concurseiros: “É possível ser aprovado em concurso 
mesmo que o candidato não possa se dedicar exclusivamente aos 
estudos e precise trabalhar?”.

Há algum tempo, aqui, no Gran Cursos Online, já tínhamos feito 
uma investigação sobre isso, por meio de uma entrevista e de um 
questionário que aplicamos entre nossos alunos que alcançaram as 
primeiras posições entre os aprovados em alguns dos principais con-
cursos públicos de todo o Brasil. Na época, constatamos que mais de 
60% desses candidatos trabalhavam, faziam faculdade ou cursos de 
pós-graduação e estudavam para concursos públicos, tudo ao mesmo 
tempo.

Obviamente, há que ter muita força de vontade, organização e 
planejamento para conciliar tudo isso e, no fim, obter êxito. Em ge-
ral, uma necessidade premente de melhorar de vida é o que motiva 
esses concurseiros a perseverar e, por mérito próprio, seguir firme 
até serem bem-sucedidos. Cai, assim, o mito de que só passa em 
concurso quem se dedica exclusivamente aos estudos. Essa é mais 
uma mentira que se conta para desestimular potenciais concorren-
tes. Trata-se, aliás, de um mito muito comum1.4

Embora já dispuséssemos dos dados dessa pesquisa anterior, de-
cidimos perguntar a alguns dos nossos mestres que também são 
servidores públicos qual foi a receita que eles seguiram para estudar 
para concurso, tendo de usar grande parte do tempo para garantir o 
pão de cada dia. Afinal, poucos podem contar com outra pessoa para 
bancar seus estudos e suas despesas mensais, sobretudo quando se 
trata de um projeto de médio ou de longo prazo, como é o de passar 
em concurso.

Nosso professor de Direito Civil para as carreiras jurídicas, Carlos 
Elias, foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Consultor do 
Senado – área de Direito Civil – no concurso de 2012. Nessa época, 
exercia o cargo de Advogado da União e trabalhava no mínimo 40 
horas por semana em um cargo de muita responsabilidade e pressão 
diária.  Ele também foi o primeiro a nos responder que “dedicava 
todos os momentos livres para o estudo”. Nem o horário de almoço 
1 Para saber mais sobre esse mito e outros, leia Verdades e mitos sobre concursos públicos: 15 

esclarecimentos que você precisa ler! (p. 39).
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escapava: enquanto fazia as re-
feições, o então concurseiro tinha 
uma apostila de exercícios como 
companhia. A cada garfada, lia 
uma questão e, enquanto mastiga-
va a comida, usava o cérebro para 
decifrar os enigmas das bancas. E 
não parava por aí: mesmo quando 
tinha de viajar, levava na bagagem 
o caderno de exercícios com ques-
tões de provas anteriores.

Carlos conta que também fazia das questões de concurso uma es-
pécie de “jogo” com o qual ao mesmo tempo se divertia, fixava o con-
teúdo e aprendia. A técnica “contribuía para que a tarefa não ficasse 
estressante”, relata. Eis aí uma grande verdade: uma das formas de 
estudar para concurso, sobretudo se você já tem uma boa bagagem, 
é começar pela resolução de questões e, só depois, recorrer à lei e à 
doutrina em busca de solução para as charadas. Essa dinâmica torna 
o estudante mais atento. Fica a dica!

 
Outro que respondeu pronta-

mente a nossa consulta foi o pro-
fessor de Direito Constitucional 
Wellington Antunes. Atualmente, 
ele é consultor da Câmara dos 
Deputados. Ele nos conta que, 
quando começou a estudar para 
concursos públicos, teve de se or-
ganizar – e muito – para ser ca-
paz de conciliar os estudos com o 
trabalho. Na época, ele trabalhava 
em uma loja de shopping e cum-
pria expediente de aproximada-
mente 10 horas por dia, às vezes até mais do que isso.

“Eu tinha um foco bem definido e, em virtude dele, organizei 
um cronograma de estudo por meio do qual eu sabia exatamente 
que matéria eu deveria estudar por dia e em que horário ocorreria o 
estudo. Normalmente, eu estudava pela manhã, das 8h às 12h; e à 
noite, da 0h às 2h ou 3h. Nos domingos em que eu não estava traba-
lhando – apenas dois por mês –, estudava 10 horas por dia”, detalha. 
Durante o expediente, enquanto aguardava o cliente seguinte, lia – 
em pé mesmo – pequenos resumos, com perguntas e respostas, para 
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absorver melhor o conteúdo. Em síntese, todo segundo disponível era 
válido para o estudo.

 
O Doutor Gervásio Meireles, 

nosso mestre de Direito e Processo 
do Trabalho e hoje Juiz do Traba-
lho, também aprovado em diver-
sos concursos de alto nível da área 
jurídica, foi outro que não deixou 
de trabalhar para estudar. Ele faz 
um alerta ao concurseiro: “Cons-
cientize-se de que você nunca terá 
o tempo de que gostaria. Diante 
dessa premissa, crie tempo. Colo-
que no papel todas as atividades 
e destaque aquelas que serão im-

possíveis de eliminar. Marque aquelas que poderiam ser reduzidas. 
Estabeleça prioridades. Desenvolva uma grade horária de maneira 
a concentrar tarefas e a evitar perda de tempo. E, acima de tudo, 
tenha um plano B no caso de aparecer um tempo extra para estudar 
algo. Carregue consigo um livro pequeno ou mesmo um código ou a 
Constituição Federal para ficar lendo na sala de espera do médico, na 
fila do banco etc.”

Também não posso deixar de mencionar a história do meu pai, 
mais um exemplo bastante próximo de alguém que foi à luta em bus-
ca da única oportunidade que teve, custasse o que custasse. Traba-
lhando 8 horas por dia e cursando faculdade à noite, ele desenvolveu 
sozinho um método de estudo que lhe garantiu a aprovação em 8 
concursos públicos, incluindo um primeiro lugar. O método resumia-
-se ao hábito de estudar diariamente uma hora no almoço e da 0h às 
3h da manhã. O diferencial é que meu pai teve uma grande sacada: 
para não adormecer nas madrugadas de estudo, ele mantinha os pés 
mergulhados em uma bacia com água gelada.

Para ele, a necessidade de melhorar de vida era muito maior do 
que a dor de dormir pouco e de trabalhar e estudar tanto. Meu pai 
vinha de uma família extremamente humilde e morava em um trailer 
cedido pelo GDF. Os estudos eram o único meio que ele tinha para 
alcançar uma vida digna. Não havia outra opção a não ser estudar 
muito e em qualquer horário disponível, ainda que à custa de um es-
forço sobre-humano em algumas situações. É por causa de histórias 
como a dele que não me canso de repetir que a qualidade das horas 
de estudo é muito mais importante do que a quantidade de horas 
reservadas para vencer os conteúdos do edital.

Com um exemplo como esse na família, eu mesmo não podia 
ficar atrás, de modo que também tenho a minha própria história de 
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estudo e trabalho. Comecei minha atividade empresarial muito novo, 
antes mesmo de concluir a faculdade. Nos últimos dois semestres 
da graduação, tive de conciliar as atividades no Gran Cursos Online, 
ainda incipientes, com os estudos acadêmicos. Se estes já exigiam 
muito de mim, agora a situação se agravara, pois eu precisava divi-
dir meu tempo entre as matérias da faculdade e o início da vida de 
empreendedor.

Enquanto a maioria dos meus colegas cursava 5 ou 6 disciplinas 
por semestre, eu cursava 11. Minha intenção era me formar o mais 
cedo possível – objetivo que, tenho orgulho de poder dizer, consegui 
alcançar –, para me dedicar integralmente ao Gran Cursos Online e 
à GG Educacional. Um detalhe: na universidade onde estudei, que 
reunia alunos do mundo inteiro, as notas não eram baseadas exclu-
sivamente no resultado individual do aluno. O desempenho de cada 
estudante era medido de forma comparativa: o seu frente ao dos 
demais colegas. Em outras palavras, cada prova funcionava como um 
concurso, e não bastava ir bem nela; era necessário ir melhor do que 
os colegas, todos altamente competitivos, esforçados e inteligentes.

No fim, acabei me formando com honors, entre os melhores da 
turma. Mas não me iludo. Sei que só obtive sucesso nessa empreita-
da porque adotei método parecido com o descrito pelos nossos mes-
tres do Gran Cursos Online. Aproveitei todo minuto que me sobrava 
para estudar: no táxi, no metrô, no banheiro, no lanche, no almoço, 
no jantar. Eu também organizava muito bem o meu tempo: parte 
dele, eu separava para resolver todas as questões da empresa e, em 
seguida, destinava outra parte para dar cabo das matérias que tinha 
de estudar na faculdade.

Mesmo assim, nem sempre era suficiente. Precisei ir além, parti-
cularmente nos fins de semana. Perdi as contas de quantos convites 
recusei e de quantas vezes reduzi as horas de sono para apenas 3 ou 
4, a fim de cumprir tudo o que estava previsto em meu cronograma. 
Passei inúmeras noites de sexta-feira e de sábado – sem contar os 
incontáveis feriados – na biblioteca para compensar uma ou outra 
semana muito corrida. Esse, aliás, é um hábito que muitos concur-
seiros que trabalham e estudam precisam adotar. Tirar o atraso nos 
fins de semana acaba se tornando necessário quando não se dispõe 
de muito tempo nos dias úteis. Resistir a tentações25é ainda mais 
importante para quem precisa conciliar muitas atividades, como em-
prego e estudo.

2 Leia o artigo Como resistir às sete tentações mais comuns entre os concurseiros (disponível em: 
http://bit.ly/setetentacoes) e veja formas de driblar as tentações mais comuns que os concur-
seiros precisam enfrentar.
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Note, amigo concurseiro, que tudo é uma questão de rotina, de 
hábito, de emprego das técnicas mais eficientes, de aplicação ade-
quada da tecnologia, de otimização do tempo, de sacríficos temporá-
rios e de um desejo muito grande de mudar de vida. Há alguns mé-
todos que funcionam bem para quem dispõe de pouco tempo para os 
estudos porque não pode deixar de trabalhar para sobreviver. Quem 
está nessa situação precisa fazer as escolhas certas e contar com a 
ajuda de pessoas experientes em preparação para concurso. Deve 
elaborar planilhas e mais planilhas de planejamento, revezar o es-
tudo das disciplinas, focar nos assuntos mais cobrados pela banca e 
priorizar os tópicos mais relevantes. Também deve se organizar mui-
to bem para, por exemplo, economizar tempo nos deslocamentos e 
estar sempre de posse de material de estudo em qualquer momento 
e em qualquer lugar.

O fato é que todos podem passar em concurso público, dispo-
nham de mais ou de menos tempo; tenham ou não um emprego. Só 
não podem desistir! 
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DICAS PARA VENCER A PROCRASTINAÇÃO

“Quem desiste nunca vence – e só vence quem nunca desiste.” 
Napoleon Hill

Concurseiro, a frase citada acima é para ser escrita numa folha 
de papel, em letras graúdas – garrafais mesmo! –, e deixada em local 
onde você possa vê-la toda noite, antes de dormir, e todas as ma-
nhãs, ao acordar. A ideia é você ser diariamente lembrado de que só 
não passa em concurso público aquele candidato que desiste antes.

Neste artigo, escreveremos sobre o hábito, nada saudável, que 
algumas pessoas têm de sempre deixar para depois alguma ação ou 
decisão importante. Infelizmente, a procrastinação é bastante co-
mum. Quantos familiares ou amigos seus você vê adiar indefinida-
mente, por exemplo, a decisão de estudar para concurso público, 
ainda que seja óbvio que essa é a melhor saída para eles? Terá sido 
– ou ainda será – você uma dessas pessoas?

Conheço um profissional que quase sempre tem a mesma res-
posta quando lhe perguntamos ou pedimos algo: “Amanhã!”. Cada 
vez que ouço isso, penso que o tal do “amanhã” deve ser o dia mais 
ocupado da semana dele, tantas são as tarefas que ele agenda para 
esse dia. Saia de perto, procrastinador! Já pensou? Se todos fossem 
como esse conhecido meu, o mundo estaria perdido! Nada jamais 
seria concluído e nunca avançaríamos em nossos projetos e metas.

Amigo concurseiro, para você todo dia tem de ser segunda-feira, 
dia de muito trabalho, de muito estudo, de inúmeras revisões, de 
resumos e mais resumos, de resolução do máximo possível de ques-
tões de provas anteriores. No seu caso, o ontem, o hoje e o amanhã 
devem ser de absoluto esforço e persistência; de incontáveis minutos 
de indecisão ou tristeza por ter errado uma questão, mas também 
de preciosos momentos de alegria por ter aprendido algo novo. Tudo 
isso é esperado na rotina de um operário dos estudos. Tenha cons-
ciência e convicção disso e não se apavore nem desanime. Estamos 
juntos nessa!

Todos nós já ouvimos a máxima de que uma das causas mais 
comuns do fracasso é deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. 
Um dos problemas dessa forma de autossabotagem é que, quando 
deixamos para resolver algo depois, tendemos a fazê-lo apressada-
mente e de qualquer jeito. A verdade é que procrastinar o tempo 
todo é matar oportunidades de ouro que provavelmente não surgirão 
de novo.

Então, caro leitor, comece a agir. Mergulhe fundo nos estudos e 
na preparação, ciente de que os melhores resultados, a aprovação 
e o sucesso terão início onde – e quando – termina a sua zona de 
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conforto. Saiba que esperar pelas condições perfeitas, para só então 
começar a se mexer, é garantir que nada será feito de fato, nada será 
produzido. Simples assim.

A vida toda ouvi do meu pai um conselho precioso para fugir da 
procrastinação. Ele costuma repetir para mim: “Filho, se quer algu-
ma coisa, comece a persegui-la, que Ele o ajudará”. O pensamento 
positivo, quando apoiado por um forte e apaixonado desejo, tem a 
tendência de se transformar em seu equivalente físico. Com isso em 
mente, diga, primeiro em voz baixa, para que somente Deus o ouça, 
o que você deseja. Mais tarde, quando saírem publicadas no Diário 
Oficial as suas primeiras nomeações, sinta-se livre para divulgá-las 
para o mundo em alto e bom som. Mas faça isso apenas quando já 
tiver algo concreto para compartilhar, entendido? O que conta são 
suas atitudes e os fatos, e não apenas palavras e promessas.

Não há como falar de procrastinação sem abordar também o 
tema da persistência, cuja base é a força de vontade, fator essencial 
para transformar um desejo em seu equivalente concreto. As con-
quistas vão ao encontro de quem persiste e tem a mente preparada 
para atraí-las, assim como o rio corre para o mar. Não é diferente 
no caso da luta por uma carreira no serviço público. É preciso dese-
jar fortemente para alcançar resultados grandiosos. Se a vontade é 
fraca, os resultados são igualmente descartáveis, assim como pouco 
fogo produz pouco calor.

Em termos práticos, com base nas pesquisas que desenvolvi, nas 
leituras que fiz, nas aulas a que assisti e nas conversas que tive, ela-
borei alguns passos que podem ajudar a desenvolver o atributo da 
persistência. Eles serão úteis em sua busca pela conquista do cargo 
público ou em qualquer outro projeto que você tenha. Vamos a eles:

1º) Tenha em mente um propósito bem definido, cristalino;
2º) Elabore – na cabeça e no papel – um plano detalhado, ex-

presso em ações concretas e contínuas. Este talvez seja o passo mais 
importante. A elaboração de um bom plano é o que costuma garantir 
o sucesso das pessoas exitosas, ricas, milionárias, que têm fama e 
poder. Sem plano, não haverá alcance de nenhum propósito, não ha-
verá conquistas. Pense bem nisso!

3º) Trabalhe a mente para se ver livre de ladrões de sonhos, de 
pessoas desencorajadoras, de influências nocivas, daqueles urubus 
que nada acrescentam aos seus propósitos. Isso vale para os amigos, 
para os colegas e para os familiares – para todos mesmo!

4º) Por outro lado, alie-se a pessoas que lhe oferecem incentivo 
para levar adiante o seu plano e o seu propósito.
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Mais uma vez, espero ter sido útil nas lições que tentei transmitir. 
Estou do seu lado, concurseiro!

“Dever adiado é prazer do diabo” 
Ditado popular
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DESMONTANDO A CURVA DO ESQUECIMENTO – PARTE I

“A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim 
mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo.” 

Eduardo Galeano

Um filósofo alemão chamado Hermann Ebbinghaus foi o primeiro 
pesquisador da área de psicologia a desenvolver testes de inteligên-
cia. Foi também pioneiro no uso de técnicas experimentais em pes-
quisas sobre a aprendizagem e o primeiro a estudar a relação entre 
capacidade e tempo de memorização e a facilidade de recuperação 
das informações retidas. Em 1885, Ebbinghaus apresentou ao mundo 
a sua teoria sobre a Curva do Esquecimento (Forgetting Curve), que 
demonstrava graficamente a quantidade de informações que nosso 
cérebro é capaz de reter ao longo de um dado período de tempo. Até 
hoje, a sua teoria é amplamente empregada no campo do estudo da 
memória e da aprendizagem por profissionais de todo o mundo.

Neste artigo, tentaremos explicar, de maneira simples e objetiva, 
por que a tese da curva do esquecimento pode nos ajudar a melhorar 
a retenção dos inúmeros conteúdos das muitas matérias que cons-
tam dos editais de concursos. Analisaremos a fundo o assunto, a fim 
de que você, amigo concurseiro, tenha mais um instrumento para 
melhorar a sua capacidade de armazenamento das informações que 
precisará recuperar no dia D do certame.
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O primeiro fato que você precisa assimilar é que todos nós so-
mos dotados de boa memória; ela só precisa ser trabalhada de forma 
adequada. Do contrário, em condições normais, se, por exemplo, 
tivermos assistido a uma aula hoje pela manhã, no fim do dia lem-
braremos, em média, 75% do conteúdo nela ministrado. Cerca de 24 
horas mais tarde, seremos capazes de recordar 50% do conteúdo; 
muitas vezes até menos, em torno de 35%, a depender da densidade 
das informações. Passados 30 dias, nós nos lembraremos de apenas 
3% a 5% do que vimos. A grande maioria das pessoas relata essa 
limitação, que é absolutamente normal. É a tal curva do esquecimen-
to, que foi objeto do estudo de Hermann ainda no século XIX.

O que devemos fazer, então, para quebrar a regra dessa fatídica 
curva do esquecimento e conseguir fixar definitivamente as informa-
ções que estudamos? Devemos produzir resumos comprimidos ou 
eficientes (explicaremos do que se trata daqui a pouco)? Devemos 
revisar periodicamente e/ou explicar para alguém o conteúdo ime-
diatamente após o termos estudado? Devemos resolver milhares de 
questões de provas anteriores?

Sabe-se que nosso cérebro perde muito rapidamente as informa-
ções nele retidas. Isso já é consenso na ciência. Para refrescar a me-
mória, devemos revisar, revisar, revisar e praticar – no nosso caso, 
resolvendo milhares de questões de concursos anteriores ao longo 
do desenvolvimento do plano de estudo. Sim, estudar para concurso 
exige a elaboração de um bom plano de estudos, com objetivos e 
metas diários3. 

A primeira técnica de memorização que quero compartilhar com 
você é uma que conheci ainda no tempo da escola e da faculda-
de e que sempre me rendeu excelentes resultados nas provas. Ela 
consiste em assistir à aula ou ler o capítulo do livro, da apostila, do 
e-book, do PDF etc. e, ao mesmo tempo, ir preparando o tal resumo 
ou assinalando – com rigor, concentração e critério – as passagens 
mais relevantes do texto. Tudo isso, claro, sem deixar de registrar 
anotações no rodapé e nas bordas do material de estudo. Isso é 
muito importante! Eu sempre soube que material de estudo deve ser 
riscado e rabiscado. Acredite: não se deve ler com os olhos, mas com 
a ponta da caneta, de preferência de várias cores.

Mas o pulo do gato vem agora: revise o conteúdo várias vezes. 
Em resumo, nossa sugestão é a seguinte: faça uma revisão logo após 
ter estudado o assunto, outra 24 horas mais tarde, mais uma depois 
de 7 dias, uma após 30 dias e, por fim, revisões de manutenção a 
cada 45 dias. E não se esqueça de que, em seu plano de estudo, 
3 Caso esse assunto lhe interesse, leia os artigos, escritos pelo professor Wellington Antunes, 

Como elaborar um plano de estudos vencedor – partes I e II (p. 52 e 57, respectivamente). 
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precisam ser reservadas duas semanas antes da prova apenas para 
a revisão geral de todos os tópicos do edital. Essa técnica é útil para 
quem precisa memorizar grande volume de informações, o que é o 
seu caso, concurseiro e futuro servidor público.

Quando se faz a revisão do conteúdo no mesmo dia em que ele 
foi estudado, a retenção sobe de 75% para 100%. Rever o assunto 
um dia mais tarde é necessário porque o nível de lembrança, a essa 
altura, já caiu para 50% ou menos. Tanto essa revisão das 24 horas 
como as subsequentes devem ser feitas por meio da leitura do resu-
mo que você elaborou cuidadosamente durante as anotações iniciais, 
lembra-se? De início, reserve até 10 minutos para lê-lo, mas vá au-
mentando a velocidade da leitura para reduzir o tempo para 9, 8, 7… 
até chegar a apenas 1 minuto por resumo. Essa técnica faz a mente 
manter a assimilação das informações no nível ideal, de 100%.

Revisão programada não é, como alguns pensam e espalham por 
aí, perda de tempo. Perda de tempo é estudar sem fazer resumos e 
sem revisar o conteúdo de modo eficaz como o que sugerimos. Quem 
age assim fica obrigado a, depois, ler tudo de novo, e de novo, e de 
novo… Isso, sim, é perda de tempo e estudo inútil e pronto para ser 
esquecido. É inevitável: quem estuda sem revisar vai esquecer o que 
estudou; quem não revisa o conteúdo estudado terá de estudar tudo 
de novo, e do zero! Obviamente, para esse candidato, faltará tempo 
para vencer todo o programa do edital.

A revisão serve para, primeiro, reativar a memória; segundo, 
assimilar as informações importantes; terceiro, aumentar a retenção 
de 75% (inicial) para 90% e até 100%. Esse método já foi exausti-
vamente testado e aprovado. Minha sugestão é: teste-o apenas uma 
vez. Garanto que você vai obter excelentes resultados e não vai mais 
querer saber de outro.

Estudo sério pressupõe o máximo de concentração e nada de 
distração. Naturalmente, também demanda um mínimo de compre-
ensão de cada assunto do edital, aliada à memorização dos temas 
que não têm muita lógica ou sentido prático. Para isso, quanto mais 
revisões, melhor, pois o esquecimento será menor. O esquema ideal 
é leitura seguida de resumo, de revisões e, por fim, de exercícios.

Não há regras rígidas para aplicação desse método. Você deve 
levar em conta as suas características individuais, a quantidade de 
matérias previstas no edital do seu concurso, a sua disponibilidade 
de tempo para o estudo, a planilha de metas que você elaborou e a 
densidade do material de estudo que você adotou. São esses e ou-
tros fatores que, com base na experiência e no bom senso, definirão 
quantas revisões serão necessárias até o dia da prova.
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O maior desafio do concurseiro, portanto, não é tanto a quantida-
de de conteúdo e de disciplinas a serem vencidas, mas a capacidade 
de chegar ao fim do plano de estudos com tudo estudado, lido, relido, 
treinado e na ponta da língua. Em termos técnicos, com tudo devida-
mente armazenado na memória de longo prazo para ser recuperado 
durante a prova.



87 

DESMONTANDO A CURVA DO ESQUECIMENTO – PARTE II

Esse assunto, iniciado no artigo anterior, tomou conta dos deba-
tes entre estudantes, em especial aqueles – como os concurseiros e 
os candidatos ao ENEM – que precisam estudar e assimilar muitos 
conteúdos, às vezes de dezenas de matérias previstas nos editais de 
concursos, algumas delas com conteúdos jamais vistos nos bancos 
da escola ou da faculdade. Então, vamos oferecer mais informações 
e dicas a respeito da teoria do filósofo Ebbinghaus e responderemos 
a algumas das perguntas que foram postadas no espaço para comen-
tários do artigo “Desmontando a curva do esquecimento” em nossa 
fan page, no espaço do aluno e em mensagens enviadas por e-mails.

Um dos principais questionamentos que recebemos foi: “Como 
criar o hábito de estudar?”. Demos algumas orientações a respeito 
disso em outros artigos, mas não custa relembrar: a melhor técnica 
para desenvolver um hábito é repetir a rotina, sem interrupção, por 
21 dias ou três semanas, sempre no mesmo horário, no mesmo lo-
cal e pelo mesmo período de tempo. Obviamente, algumas pessoas 
podem precisar de mais tempo: há quem precise de umas quatro se-
manas, há quem só “entre no esquema” depois de uns dois meses de 
rotina… Não importa o tempo investido para desenvolver o costume 
de estudar; o que importa é obedecer à doída rotina, até consolidar 
o hábito. Não pode haver interrupções, preguiça, desobediência à 
regra. É sério: três dias de interrupção são suficientes para pôr tudo 
a perder.

Há algum tempo eu desenvolvi a (rigorosa) rotina de fazer exer-
cícios físicos todos os dias. Costumo brincar que eu nunca falto, salvo 
em caso de guerra, doença grave ou desastre natural. É claro que há 
um pouco de exagero nessa afirmação, mas é o tipo de pensamento 
que me impede de faltar por qualquer razão – ao primeiro sinal da 
preguiça, por exemplo. Já perdi as contas de quantas vezes acordei 
exausto e sem nenhuma vontade de treinar, mas, mesmo assim, me 
levantei da cama, segui em frente e consegui ter um bom desempe-
nho na malhação. A mesma lógica – e disciplina – deve ser seguida 
nos estudos.

Outra pergunta bem comum entre nossos leitores foi: “Devo es-
tudar mais doutrina ou mais lei seca?”. Creio que nós também já 
respondemos a essa dúvida, na série de artigos intitulada “Quebran-
do a banca”. Na ocasião, avaliamos exaustivamente provas de con-
cursos para constatar, em resumo, que, no Direito Administrativo, 
por exemplo, a banca FCC cobra doutrina e lei seca em proporções 
iguais: 50% de cada. Já em provas do CESPE da mesma disciplina, 
67% das questões versavam sobre lei seca – texto literal das leis bá-
sicas: 8.112, 9.784, 8.666, 10.520 e 8.429 – e os outros 30% sobre 
doutrina.
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Em síntese, tudo depende da banca e do nível do concurso. Dito 
isso, o que os professores e coaches têm aconselhado é o estudo 
do texto atualizado da legislação listada no edital. Mas não se trata 
de qualquer estudo. Os especialistas recomendam que a preparação 
seja baseada na produção de resumos e de notas de rodapé ou de 
borda aliada à solução de centenas de exercícios sobre o tema, até 
que ele esteja na ponta da língua. De qualquer forma, vale a pena 
imprimir os gráficos ilustrativos dos nossos artigos, que resumiram 
bem o comportamento de cada banca em cada matéria. Cole-os no 
seu caderno de anotações de aulas ou de resumos e os consulte sem-
pre que precisar.

Nossos leitores também foram insistentes em questionar se real-
mente vale a pena “perder tempo” com revisões. No artigo anterior, 
tentamos deixar isso claro, mas talvez não tenhamos sido incisivos 
o bastante. Amigo leitor, revisar não é perda de tempo. Muito pelo 
contrário: revisões programadas e feitas por meio da leitura de re-
sumos comprimidos são indispensáveis para interromper a curva do 
esquecimento. Afinal, como já vimos, sem as sucessivas revisões do 
assunto, corremos o risco de guardar apenas uma vaga lembrança 
do que estudamos. Felizmente, porém, não há regras rígidas sobre 
como essas revisões devem ser feitas. As características individuais, 
a quantidade de matérias, o tempo disponível para o estudo, a pla-
nilha de metas, a densidade do material a ser estudado e até a ba-
gagem que o candidato já tem internalizada são determinantes para 
definir o número e a frequência delas.

Feitas essas ressalvas, a regra geral, segundo recomendam os 
gurus no assunto, é a seguinte: a primeira revisão deve ser concluída 
em 10 minutos e ser feita no fim do dia da aula ou logo após o estu-
do do assunto; a segunda demandará de 8 a 9 minutos de leitura e 
precisa ocorrer 24 horas após a primeira; a terceira deve durar entre 
5 e 8 minutos e ser realizada 7 dias depois da aula ou do estudo; e a 
última deve ser feita 30 dias depois do primeiro contato com o con-
teúdo. É claro que você pode continuar com revisões mais rápidas, 
de poucos minutos de duração, a cada 45 dias, por exemplo, para 
manter o assunto ativo no cérebro. A chave é usar a curva do esque-
cimento a seu favor. Faça a primeira e a segunda revisão em espaço 
de tempo mais curto e, então, aumente o intervalo progressivamen-
te, diminuindo o tempo de duração de cada releitura.

Ainda não se convenceu da importância desse método? Então, 
saiba que todos os nossos ex-alunos que foram aprovados nas pri-
meiras posições de alguns dos principais concursos públicos do país 
afirmaram, ao serem entrevistados por nós, terem produzido resu-
mos sobre os conteúdos estudados e feito inúmeras revisões. Aliás, 
eles foram unânimes em dizer que reservaram a última semana an-
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tes da prova apenas para a revisão final. Além disso – e não menos 
importante –, todos eles organizaram planos de estudo em que des-
tinaram parte do tempo para atividades físicas. De 20 a 40 minutos 
diários bastam. Dê preferência a atividades aeróbicas, ótimas para 
oxigenar o cérebro, melhorar a concentração e turbinar a memória.

Segundo Alberto Dell-Isola, o homem-memória brasileiro, autor 
das obras “Supermemória: você também pode ter uma” e “Mentes 
brilhantes: como desenvolver todo o potencial do seu cérebro”, o 
esquecimento é algo normal. Ele sugere um método em três passos 
para burlar o famigerado “branco” no dia da prova:

 1. Nas primeiras 24 horas após a sessão de estudos, faça uma 
revisão de dez minutos de duração para cada uma hora de lei-
tura. Use fichas-resumos.

 2. No sétimo dia após a sessão de estudo (uma semana depois), 
destine cinco minutos para a revisão do conteúdo.

 3. No fim de 30 dias, reveja o conteúdo por cerca de 2 a 4 minu-
tos.

Essas são dicas de quem tem memória de elefante. É bom res-
peitar, concorda? De qualquer forma, o que é certo e cientificamente 
comprovado é que, depois de sucessivas revisões, a curva do esque-
cimento cai muito, porque o cérebro já entendeu que aqueles conte-
údos são importantes e devem ser memorizados. Por outro lado, sem 
revisão, o aprendizado se perde, e o candidato é obrigado a estudar 
tudo de novo, de modo que faltará tempo para vencer todo o pro-
grama do edital. Por isso, precisamos ser metódicos e dar crédito às 
pesquisas, à ciência e à experiência dos que já empregaram – com 
muito sucesso – tais técnicas. Tenho repetido sempre que um dos 
maiores erros dos concurseiros é não fazer revisões.

Os estudiosos da memória garantem que o cérebro faz uma lim-
peza nos arquivos toda noite, enquanto dormimos. Nossa mente sim-
plesmente descarta informações que não usamos regularmente. Para 
evitar o descarte dos conteúdos estudados no dia, a recomendação-
-padrão é que, antes de se passarem 24 horas, nós os revisitemos, 
seja relendo as anotações, seja ouvindo mais uma vez o conteúdo, 
seja conversando com alguém sobre o assunto estudado, seja, ainda, 
ministrando uma miniaula sobre o assunto para outro colega. E, de 
novo, reitero que é preciso resolver muitas questões sobre o tópico 
estudado.

Enfim, fica a lição: a memória diminui se não for exercitada. Nesse 
ponto, ela é como qualquer músculo do corpo: precisa ser treinada.

Sabendo disso tudo, vamos juntos, amiga e amigo concurseiro, 
derrubar o esquecimento e garantir a nossa vaga no serviço público 
e a mudança de vida com que tanto sonhamos!
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OS SETE PECADOS CAPITAIS DO CONCURSEIRO

Aludindo aos pecados capitais, que, na esfera religiosa, podem 
impedir a entrada no paraíso, neste artigo, relatamos os empecilhos 
fatais para quem quer o governo como patrão e uma vida digna pro-
porcionada pela desejada estabilidade financeira. Não evitá-los pode 
tornar a estrada da preparação um verdadeiro filme de terror, com 
consecutivas reprovações e fracassos.

1) Não avaliar se possui os dons, atributos e requisitos 
para o bom exercício do cargo

A remuneração inicial, sem dúvida, pesa muito na hora da deci-
são por um ou outro concurso. A concorrência candidato x vaga tam-
bém é algo que muitos levam em consideração. No entanto, esses 
fatores não podem sobressair em relação à avaliação sobre a aptidão 
e a vocação para a carreira desejada. Do contrário, o candidato pode 
não cumprir devidamente as atribuições do cargo que assumir. A afi-
nidade com a carreira escolhida é decisiva para que o servidor man-
tenha o emprego, tenha um futuro profissional brilhante e seja feliz 
no trabalho, mesmo que tenha pretensões futuras de fazer outros 
concursos. Às vezes, o candidato deseja muito trabalhar no BACEN, 
mas detesta o estudo das matérias exatas como raciocínio lógico, 
matemática comercial e financeira. Deseja trabalhar em um Tribu-
nal, mas detesta lidar com atendimento ao público. Complicado isso. 
Essa pessoa não exercerá bem o seu mister e não será bem avaliada 
pelos colegas, pelos usuários e pelo chefe imediato. Não crescerá na 
carreira. Fará um desserviço à nação e a si mesmo.

2) Não “traduzir” o edital

Aqui, no Gran Cursos Online, nós dizemos que a aprovação em 
um concurso começa com uma boa leitura do edital. Um candidato 
competitivo lê, pelo menos, três vezes todo o conteúdo da norma 
que rege o certame. Conhece a lei da carreira, a forma de progressão 
e promoção, bem como os requisitos para o pleno desempenho das 
atribuições do cargo. O edital traz os critérios de desempate, critérios 
de correção da prova, pesos das disciplinas, se é inteligente chutar 
ou não, a forma de ingresso com recursos etc. Resumindo: o edital 
traz “as regras do jogo”. Um vencedor entra em uma competição com 
pleno conhecimento de todas as regras para usá-las a seu favor. Faça 
o mesmo quando estiver disputando vagas nos concursos públicos!
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3) Desconhecer Sua Excelência a banca examinadora, ini-
miga a ser batida

Conhecer bem o inimigo, o concorrente, é chave para vencer ba-
talhas e a guerra final: a aprovação com a desejada classificação no 
concurso. É preciso saber se a banca cobra mais texto legal, doutrina, 
jurisprudência ou tudo junto e misturado; se os comandos privile-
giam mais a marcação do certo, do incorreto, da escorreita (a mais 
correta), se prestigia a correlação ou outra forma de cobrança. Para 
isso, é essencial buscar questões realizadas pela banca em provas 
anteriores. Caso a banca tenha realizado poucos concursos, reco-
mendamos buscar questões de bancas com perfil similar.

4) Esquecer de ensaiar para o dia D, ou seja, não estudar 
no tempo da prova

O edital informará o prazo da prova e o candidato precisa levar 
isso em consideração desde o primeiro dia de preparação. Recomen-
damos fortemente que ao menos algumas vezes o concurseiro simule 
as condições do exame. Tal simulação de treino oferece o preparo da 
mente para tolerar o esforço exaustivo do dia da prova, sem estra-
nhar ficar 3 ou 4 horas focado em ser uma máquina de responder 
questões. Certa vez, um aluno do Gran Cursos Online, que estava se 
preparando para o INSS, nos informou que simulava todo domingo 
a prova em uma pequena escola no interior do Ceará. Sem surpre-
sa, esse candidato conseguiu mais de 100 pontos líquidos na prova, 
conforme gabarito preliminar, pontuação muito competitiva para ga-
rantir uma vaga. Tudo na vida é treino, é simulação, é preparação do 
psicológico e do físico. Então, treino é a palavra de ordem. É assim 
no esporte, na música, nas artes e não poderia ser diferente na pre-
paração para passar em concursos públicos.

5) Não ter um planejamento profissional de estudos

A preparação para concursos públicos é uma verdadeira rotina de 
operário dos estudos. O candidato precisa planejar cuidadosamente 
seu tempo e nunca quebrar o cronograma, salvo em casos de emer-
gências muito importantes. Percebemos a importância de um sólido 
planejamento ao ver candidatos que trabalhavam 8 horas por dia, 
tinham filhos e, mesmo assim, conseguiram classificações superiores 
aos candidatos que poderiam focar o dia inteiro nos estudos. Quem 
não conhece uma pessoa que parece viver em outro mundo que tem 
mais de 24 horas por dia? O segredo é planejamento.
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6) Não esgotar o conteúdo programático contido no edital

Já ouvimos relatos de candidatos que disseram estudar apenas 
alguns itens do edital, aqueles de que mais gostavam, que mais se 
identificavam ou que achavam mais provável cair na prova, igno-
rando itens no programa contido no edital. Trata-se de outro pecado 
capital que costuma ser determinante para o mau desempenho nas 
provas. O candidato nunca deve achar que este ou aquele item é me-
nos importante e não cairá na prova. Ao contrário, o concurseiro deve 
estudar todo o conteúdo exigido pela banca examinadora. Temos um 
recente caso emblemático. A prova para Técnico do Seguro Social 
do INSS cobrou 15 questões voltadas para a temática de assistência 
social. A maioria dos concurseiros esperava no máximo 4 questões 
dessa matéria e não deu muita atenção para o assunto. No entanto, 
estava no edital, poderia ser cobrado e, de fato, foi. É um absurdo a 
banca dar tanta ênfase para tópicos que talvez não pareçam ter tanta 
relação com o exercício do cargo? Sim, mas ela pode fazer isso. Se 
estiver nas regras do jogo, no edital, você não pode reclamar. A única 
exceção que vejo para não estudar todo o conteúdo é caso a publica-
ção do documento venha com muitas novidades em relação ao cer-
tame anterior e haja um prazo curtíssimo para a prova, ao ponto de 
ser humanamente impossível fechar o conteúdo. Nessa situação, é 
necessário montar uma operação de guerra com base em estatísticas 
e autoanálise dos conhecimentos que o candidato já possui. Ressalto 
que, para quem estuda de médio a longo prazo, o risco de ter que 
encarar tal situação se minimiza consideravelmente, pois o candidato 
já estará bastante familiarizado com a maioria das disciplinas quando 
o edital for publicado.

7) Fazer experiências nos dias que antecedem a prova

Isso é loucura. Conheço um candidato que, às vésperas de uma 
prova, saiu para jantar e experimentou algo que nunca comera na 
vida. Uma dor de barriga, no dia seguinte, retirou a concentração e 
lhe custou a vaga. Outro candidato, que teria um TAF no dia seguin-
te, resolveu bater uma “pelada” inocente com os amigos e torceu o 
pé na brincadeira. Perdeu a prova e a consequente vaga no concurso 
dos sonhos. Há, ainda, aqueles que querem fazer milagres na última 
semana de estudos e viram noites consecutivas estudando, aumen-
tando as chances de ficarem doentes por causa da natural redução da 
imunidade de um corpo cansado. Se o seu corpo não está acostuma-
do a dormir 3 horas por dia, não tente fazer isso na semana da prova. 
Faça o que você conhece. Poupe a sua saúde com extremo zelo. Um 
corpo cansado e doente, no dia da prova, pode lhe custar preciosos 
pontos e, consequentemente, o seu sonho.
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Se você, amigo(a), não cometer esses pecados capitais e conti-
nuar firme em seu projeto de médio a longo prazos de mudança de 
vida, por certo, estará em breve aqui em nossa página, na coluna 
Cheguei Lá, relatando a sua felicidade da conquista da carreira pú-
blica.
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O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREPARAÇÃO PARA 
CONCURSO

Não me atrevo a listar todos os benefícios que a ciência já iden-
tificou na prática regular de exercícios físicos. Mas me arrisco a falar 
sobre a enorme contribuição que a atividade física oferece para quem 
estuda para um exame ou para um concurso público concorrido. Já 
é consensual a noção de que praticar trinta minutos de atividades 
físicas pelo menos três vezes por semana melhora as habilidades 
cognitivas e o desempenho mental, além de produzir bem-estar psi-
cológico e reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Nada mal 
para quem se dedica ao extenuante projeto de passar em concurso, 
não é?

Exercícios físicos, como todos sabemos, ajudam a emagrecer. 
Mas esse é só um de seus muitos benefícios. A atividade física regular 
também é forte aliada do raciocínio lógico e da memória. E não sou 
eu quem está dizendo; é a ciência. Pesquisadores irlandeses foram 
a fundo para descobrir como os exercícios físicos afetam o cérebro. 
Em uma de suas pesquisas, eles submeteram estudantes universi-
tários a testes de memória e, em seguida, separaram os voluntários 
em dois grupos. Os do primeiro foram levados à exaustão na prática 
de exercícios físicos, enquanto os do segundo ficaram descansando 
por alguns minutos. Na sequência, todos foram submetidos a novos 
testes de memória. Os cientistas concluíram que o grupo que havia 
praticado exercícios físicos teve desempenho significativamente me-
lhor do que os voluntários que haviam apenas descansado após o 
primeiro teste.

Aqui, no Gran Cursos Online, já havíamos chegado a uma con-
clusão semelhante. Costumamos entrevistar os ex-alunos aprovados 
nos primeiros lugares dos mais difíceis concursos públicos do País. 
Nos dados que coletamos nessas entrevistas e nos questionários res-
pondidos por esses ex-concurseiros, fica claro que, em regra, os can-
didatos mais bem-sucedidos são aqueles que não descontinuaram a 
prática de atividades físicas durante a preparação para o concurso. 
Esse é, aliás, um dos diferenciais entre quem é aprovado no concurso 
dos sonhos e quem não é. Fica aí a dica. Exercício físico não é perda 
de tempo; é uma tática adotada pelos vencedores.

Mas que tipo de atividade física propicia tudo isso? Qualquer um 
que lhe dê prazer, amiga e amigo concurseiro. Você pode optar pela 
caminhada, pela corrida, pela natação, pela ginástica, pela dança… 
A prática de qualquer uma dessas modalidades, com regularidade 
e paixão, é capaz de melhorar a nossa aparência e, de quebra, au-
mentar nossa autoestima e nossa autoconfiança. Mas os benefícios 
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não param por aí. Quem pratica esportes ou qualquer outra atividade 
física também vê diferença em seu poder de concentração. De fato, 
mover o corpo oxigena o cérebro e, com isso, aumenta a capacidade 
de memorização e melhora o desempenho das atividades intelectuais 
do dia a dia.

Tenho uma história pessoal para compartilhar em defesa dos be-
nefícios do exercício físico. Em meados de 2014, em virtude de uma 
altíssima carga de trabalho, eu tinha reduzido drasticamente as mi-
nhas atividades físicas. Agia como a maioria das pessoas: ia à aca-
demia “quando dava”, de maneira irregular e esporádica. Mas então, 
em um dia de muito estresse, me dei conta de que precisava conciliar 
as atividades empresariais com as físicas, ou muito provavelmente, 
no futuro, teria más notícias ao fazer exames médicos de rotina.

O fato é que eu não queria isso para mim. Muitos tendem a agir 
apenas depois da recomendação médica, quando a necessidade de 
se precaver contra problemas sérios de saúde já é urgente. Comigo 
foi diferente. No mesmo dia do meu insight, decidi me tornar um 
adepto dos exercícios físicos.

O resultado dessa decisão é que, se antes, pouco mais de 3 anos 
atrás, meu percentual de gordura estava em 24% (observação: é 
possível não estar com sobrepeso e ainda assim ter uma alta taxa 
de gordura corporal), hoje, graças aos exercícios regulares e à boa 
alimentação, esse índice baixou para 8%. Costumo acordar bem cedo 
para ir à academia e cumprir com a minha obrigação diária; faça chu-
va, faça sol; estejamos ou não em horário de verão. Só depois de sair 
de lá, enfrento minha rotina de 15 a 17 horas na empresa. Percebo 
que hoje consigo trabalhar até mais e de maneira mais eficiente do 
que antes, apesar de ter de encaixar uma hora para atividades que 
eu não exercia. Ou seja, os benefícios transcendem, e muito, a saú-
de, como eu já havia antecipado no início deste texto. Em resumo, 
leitor amigo, falta de tempo não vale como desculpa. Reflita: se você 
não cuidar do seu corpo agora, como estará no futuro?

Além disso, podemos fazer atividades físicas em qualquer lugar: 
no quarto, no quintal, em uma sala de ginástica com aparelhos sim-
ples, na escada do prédio, nas redondezas do apartamento ou de 
casa. Basta querer e criar mais esse hábito saudável. Você pode fa-
zê-lo aplicando o método da repetição. Basta repetir a rotina por 21 
dias, sempre no mesmo horário e pelo mesmo período de tempo, 
sem interrupção. Não nos cansamos de dizer que hábito se cria com 
rotina. Isso vale tanto para os estudos como para a prática de uma 
atividade física.
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Se você ainda precisa de incentivo, lembre que os candidatos às 
carreiras policiais e militares ainda têm a vantagem de poder conver-
ter a prática de exercícios em treino para o Teste de Aptidão Física 
(TAF). O teste, uma das etapas dos concursos para aquelas carreiras, 
costuma ser eliminatório e requer a execução de provas difíceis e 
sofridas, como barra fixa, salto em distância (impulsão horizontal), 
natação, corrida de 12 minutos e longos 2.710 metros, necessários 
para obtenção da pontuação máxima. Já escrevemos a respeito4.12

Infelizmente, muitos candidatos que enfrentarão o TAF cometem 
um erro que costuma pôr tudo a perder: é muito comum eles só ini-
ciarem os treinos após a publicação dos resultados da prova objetiva. 
É óbvio que esses concorrentes dificilmente conseguirão alcançar o 
condicionamento e a força necessários para cumprir todas as provas 
do teste. A reprovação será inevitável. E, então, virão os lamentos, 
sobretudo daqueles que ocupavam as primeiras posições na lista de 
classificados nas provas objetivas e subjetivas. Não existe nada pior 
e mais frustrante para um concurseiro do que passar na prova de co-
nhecimentos com altíssima pontuação e ser reprovado no TAF.

A título de curiosidade – e para assustar mesmo –, no último 
concurso para Agente da Polícia Federal, cujo edital foi publicado em 
2014, quase 30% dos candidatos foram reprovados no teste de ap-
tidão física. E olhe que estamos falando de concurseiros aprovados 
na prova objetiva do mais difícil certame da área policial. Reprovar 
no TAF deve ter sido uma notícia desastrosa para esses candidatos. 
Em 2016, o concurso da Polícia Militar de Pernambuco foi outro que 
reprovou um número surpreendente de candidatos no exame que 
avaliava as condições físicas deles. No total, foram eliminados 2.731 
convocados. Apesar de triste, esse não é um dado nada incomum em 
concursos para corporações militares e policiais Brasil afora.

Se você é um desses concurseiros que escolheram a carreira po-
licial ou militar, anote estes conselhos: conheça bem cada um dos 
testes que serão cobrados, prepare-se com bastante antecedência 
para eles, ouça os conselhos dos especialistas, treine regularmente, 
faça simulações e cuide da alimentação. Dê especial atenção ao teste 
de barra fixa e ao de corrida de resistência e reserve a véspera da 
prova física para repouso absoluto.

Agora, se a carreira que você escolheu dispensa o TAF, ainda as-
sim, dê o devido valor à atividade física. Ela é uma de suas maiores 
aliadas na preparação para as provas. Afinal, como vimos, traz bene-
fícios tanto para o corpo como para a mente.

Sigamos juntos – nós, do Gran Cursos Online, e você, concurseiro –, 
preparando a mente e o físico até a aprovação no concurso dos sonhos!
4 Disponível em: http://bit.ly/tafconcursos
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DICAS PARA CONCILIAR ESTUDOS, TRABALHO E
ATIVIDADE FÍSICA

“Quem quer fazer algo, encontra meios; quem não quer fazer nada, 
arranja desculpas.”

Provérbio árabe

Todos nós temos consciência de que é necessário estudar mui-
to para passar em um concurso. Também sabemos que é preciso 
trabalhar para pagar as contas e para se sentir útil. Esses são fatos 
de conhecimento geral e com os quais todos concordam. Mas o que 
muita gente ainda se recusa a admitir é que a prática de atividades 
físicas, especialmente de alguma modalidade aeróbica, tem papel 
importantíssimo no nosso bem-estar, com reflexos diretos em nosso 
desempenho nas atividades diárias. Exercícios físicos colaboram para 
a oxigenação do cérebro e melhoram o humor, a aparência, a con-
centração nos estudos e a capacidade cognitiva. Essa tese, aliás, é 
plenamente pacificada entre os cientistas.

A dúvida é como conciliar – satisfatória, eficiente e exitosamen-
te – essas três atividades, de modo a termos sucesso em todos os 
projetos que requeiram disposição e empenho no trabalho e nos es-
tudos. Reside aí o grande desafio de qualquer um que pense na saú-
de e esteja preocupado em aumentar a longevidade com qualidade 
de vida. Estudantes, empreendedores e trabalhadores em geral que 
querem ser felizes e aproveitar tudo de bom que a vida pode oferecer 
procuram avidamente a solução para esse dilema. Esse foi o tema da 
pergunta da aluna Divina Araújo, de Anápolis - GO, enviada para nós 
pelo meu Instagram. Achei o questionamento tão interessante, que 
decidi converter a resposta em um artigo.

Mais uma vez, tentarei, aqui – com a ousadia de sempre, já que 
partirei da minha pouca experiência –, oferecer algumas dicas para 
você encontrar a melhor resposta para o desafio de conciliar as ativi-
dades profissionais e o cuidado com a saúde por meio da prática de 
atividades físicas.

Dica 1

Trate a atividade física como se ela fosse um compromisso 
em sua agenda, em seu cronograma do dia a dia. Em outras pala-
vras, enxergue os momentos destinados aos exercícios físicos como 
parte de seu expediente, como um compromisso inadiável, inviolável 
e que deve ser cumprido rigorosamente. Faça chuva ou faça sol, não 
quebre a rotina. Tenha em mente que precisamos de três semanas 
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de muita dedicação para criarmos um novo hábito, como o de estu-
dar, o de ler, o de caminhar ou o de correr, mas bastam três dias de 
interrupção da rotina para pôr tudo a perder. Portanto, persista em 
seu objetivo, que, com o passar do tempo, o seu novo compromisso 
se tornará tão prazeroso, que você vai sempre dar um jeito de ter 
tempo para ele. 

Dica 2

Opte, na medida do possível, por praticar a atividade física 
bem cedo pela manhã, antes de sair para o trabalho, para a facul-
dade ou para estudar na biblioteca. Como vimos, quando firmamos 
um compromisso entre a nossa consciência e o nosso corpo, dimi-
nuem as chances de descumprirmos o trato, mas é melhor garan-
tir, concorda? Quanto antes ficarmos livres de mais essa obrigação, 
melhor. Além disso, o exercício físico desperta o cérebro, e você vai 
precisar dele bem aceso para a dura rotina de estudos que o aguarda. 
Há outra vantagem em reservar o primeiro horário do dia para cuidar 
do corpo: logo cedo, estamos com a mente relativamente tranquila, 
de modo que é mais fácil focar no que estamos fazendo. Afinal, a 
probabilidade de problemas e imprevistos surgirem tão cedo é bem 
menor (apesar de muitos editais terem sido publicados nesse ho-
rário, o que, no meu caso, tem produzido grande agitação desde o 
início do dia. Rs). 

Dica 3

Vá aos poucos. Comece o seu programa de condicionamento 
físico treinando duas ou três vezes por semana, depois vá aumen-
tando a frequência para quatro, cinco, seis vezes, até o máximo que 
conseguir. O ideal é que cada treino tenha duração de 40 a 50 minu-
tos, mas, no início, você pode dedicar apenas 30 minutos à prática, 
até começar a sentir prazer ao executá-la. Em tempo: os 10 primeiro 
minutos de qualquer treino ou atividade são torturantes. Passados 
esses momentos iniciais, é só alegria, e o difícil é parar. Acredite em 
mim! 

O fato é que, se deixarmos, o corpo tende a permanecer na zona 
de conforto, sem se dispor a muito risco ou muita atividade. É exa-
tamente por isso que precisam entrar em cena atitude, disciplina, 
força de vontade, garra e outros atributos que, afinal, também são 
exigidos dos concurseiros e futuros servidores.
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Vou compartilhar com você um pouco da minha rotina, para, 
quem sabe, inspirá-lo(a) a se tornar mais ativo(a). Eu me considero 
um contumaz praticante de atividades físicas, tanto que vou à aca-
demia “apenas” sete dias por semana. Rs. Como já registrei aqui, 
agendo os treinos para bem cedinho, antes das atividades na empre-
sa. Isso me ajuda a ficar concentrado nos exercícios físicos, embora 
eu permaneça ligado em relação ao trabalho durante 100% do tempo 
em que estou acordado. E NUNCA, mas NUNCA mesmo, falto, salvo 
por motivo médico grave (o que nunca ocorreu, graças a Deus!) ou 
na hipótese de acontecer um desastre natural ou o País entrar guer-
ra. Fora isso, eu nunca deixo de ir. Nas viagens para os nossos Gran 
Dicas, eu treino no hotel. Se no local não houver academia, faço os 
exercícios no meu quarto, seguindo uma pequena série emergencial 
que criei para situações como essa. 

Você pode não acreditar, mas, se deixo de treinar um único dia, é 
nítido como meu humor piora e minha disposição baixa. Percebo que 
até o meu raciocínio se torna mais lento. Ou seja: no meu caso, não 
treinar resulta em perda de produtividade. Além de ser uma prática 
saudável e que me traz benefícios do ponto de vista do bem-estar e 
da saúde, fazer exercícios é, para mim, economicamente interessan-
te. Sei que pode parecer exagerado, mas é verdade. E tenho certeza 
de que isso se aplicaria a você também. Faça o teste e volte para me 
contar se a sua produtividade nos estudos aumentou ou não. 

Amiga e amigo leitor, tenho convicção de que, ao seguir as dicas 
de hoje, você vai desenvolver o gosto e a paixão pelos exercícios fí-
sicos, tal como eu desenvolvi. Mais do que isso, estou certo de que, 
se mais tarde você tentar interromper os treinos, o corpo e a mente 
vão reclamar. Por isso, não hesite nem mais um dia: insista na prática 
de atividades físicas, crie o hábito, que tudo vai se incorporar à sua 
rotina diária. Será como escovar os dentes após as refeições. Você 
deixa de fazer isso porque o seu dia foi corrido? E de tomar banho? 
Não? Com a atividade física também tem de ser assim. 

Bom, a única maneira de terminar é começar. Então, comece 
hoje mesmo. Agende agora o seu treino para amanhã, de preferência 
bem cedo!
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A ANSIEDADE É SUA INIMIGA. APRENDA A DRIBLÁ-LA

Muitos candidatos a uma carreira no serviço público já acordam 
ansiosos, agitados, com os pensamentos a mil. Afinal, além de terem 
de resolver uma porção de coisas ao longo do dia – como qualquer 
outra pessoa –, eles ainda precisam vencer uma grande quantidade 
de conteúdos em pouquíssimo tempo até o dia da prova. Sem contar 
que precisam estar atentos e manter a mente preparada para regis-
trar na memória de longo prazo toda nova informação, para que seja 
acessada no dia da prova.

O psiquiatra mais lido do Brasil, Dr. Augusto Cury, advoga que 
a ansiedade é o mal do século. A doença atinge 90% da população 
em algum momento da vida, da infância à idade adulta, e apresenta 
sintomas como fadiga excessiva ao acordar, dor de cabeça, sensação 
de nó na garganta, queda de cabelo, dificuldade de lidar com pes-
soas mais lentas, sofrimento por antecipação e deficit de concentra-
ção e de memória, sem mencionar a hoje tão comentada Síndrome 
do Pensamento Acelerado (SPA). Pessoas que sofrem de ansiedade 
costumam, ainda, ter dificuldade de lidar com perdas e não reagem 
bem a estímulos que provoquem estresse. Muitas delas precisam de 
medicamentos e de terapia para controlar a doença e acalmar o cor-
po e o espírito de forma que consigam se concentrar nos estudos, no 
trabalho ou em atividades simples como provar roupas que precisam 
comprar. Outras recorrem à meditação ou à atividade física, como ca-
minhada de alta intensidade, corrida ou outra modalidade aeróbica, 
que propicia a oxigenação do cérebro, acalma a alma e aumenta a 
concentração e a capacidade cognitiva.

No caso específico do concurseiro que sofre de ansiedade, o que 
já seria desafiante ganha contornos ainda mais dramáticos. Ele não 
tem opção a não ser aprender a controlar a mente com maestria, 
seja para assimilar os conteúdos que precisa vencer, seja para ter 
domínio sobre as emoções e não ser acometido pelo temido “branco” 
no dia D. Um bom começo para alcançar esse autocontrole é focar 
menos na chegada e mais na caminhada. O candidato precisa saber 
desfrutar do processo de preparação, vivendo – e curtindo – um dia 
depois do outro. Afinal, o sucesso ainda está por vir, e viver da ante-
cipação sobre como ele será só produz mais e mais ansiedade.

Para ajudar a quebrar o nocivo padrão mental que leva a esse 
mal, selecionamos algumas dicas de comportamento que você, ami-
go concurseiro e leitor, deve adotar a partir de hoje. As mudanças 
comportamentais que vamos sugerir o ajudarão a focar mais no pre-
sente – que é o que interessa de fato – em vez de continuar a des-
perdiçar dias, meses e anos sofrendo por antecipação por problemas 
que podem nunca vir a ocorrer. Vamos a elas?
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1) Evite más notícias ao acordar

Fuja delas pelo menos até você estar pronto para sair de casa. 
Nada de acordar conectado, em especial ao trabalho, a desgraças, 
a catástrofes, a chacinas, a atentados terroristas. O choque de se 
deparar logo cedo com notícias desagradáveis “gera uma descarga 
de adrenalina intensa no organismo logo pela manhã. Com ela lá no 
alto, o corpo inicia um ciclo ansioso que fica difícil cessar”, explica a 
Dra. Fernanda Ramallo, psiquiatra do Hospital Adventista Silvestre, 
no Rio de Janeiro.

2) Evite despertadores excessivamente barulhentos

Acordar assustado com o barulho do celular ou do relógio, pro-
gramados para tocar tão alto – a ponto de serem capazes de acor-
dar até o vizinho mais distante da rua –, pode comprometer o seu 
bem-estar. “Despertar com um barulho estrondoso desencadeia um 
estresse que pode perdurar por todo o dia”, alerta a especialista.

Se você é daqueles que só acordam com o celular gritando, expe-
rimente dormir com a cortina aberta, para que a luz do dia entre no 
quarto e ajude a despertá-lo com mais naturalidade. Alternativamen-
te, programe seu despertador para tocar uma música clássica barro-
ca. Esse gênero musical cria sintonia com a aprendizagem, ajuda na 
concentração e prepara a mente para os estudos, contribuindo para 
a realização de projetos pessoais e profissionais.

3) Evite pular o café da manhã

Sair de casa sem ter tomado o desjejum deixa o seu aporte ener-
gético em deficit antes mesmo do começo do dia. Sem energia sufi-
ciente para executar as tarefas diárias, o corpo passa a realizá-las de 
modo mais lento. O resultado? Sonolência, falta de ânimo para exe-
cutar até mesmo as tarefas mais triviais, menos produtividade. Como 
explicam os psiquiatras, esses sintomas são o combustível perfeito 
para as crises de ansiedade.

4) Pratique a tolerância e a compreensão

Abílio Diniz, um dos maiores empreendedores brasileiros, já foi 
um cara durão, estressado, ansioso, impaciente. No livro Novos ca-
minhos, novas escolhas, ele relata que, com o tempo, passou a en-
tender melhor seu universo emocional, suas fraquezas e seus medos. 
Hoje, compreende a própria maneira de ser e se coloca mais no lugar 
do outro, tendo desenvolvido mais tolerância e compreensão.
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Quando uma pessoa desenvolve sua capacidade de empatia, o 
jogo se torna uma partida de ganha-ganha: ela se torna apta a per-
ceber nos outros o melhor que eles têm a lhe oferecer. Isso faz toda a 
diferença quando se está buscando a aprovação em concurso público, 
já que o trabalho em equipe, o estudo em grupo e a ajuda e o apoio 
dos amigos, colegas e mestres podem ser o grande diferencial entre 
a reprovação e uma boa classificação. Pense nisso. Pratique isso.

5) Organize e planeje bem o seu tempo

A falta de habilidade em administrar o tempo é a causa da maio-
ria dos problemas que geram estresse entre os candidatos a concurso 
público, o que tende a aumentar consideravelmente a ansiedade. 
Seja diferente e programe suas atividades de leitura e de estudo com 
a maior antecedência possível. Se já não houver tanto tempo assim, 
lembre-se de que mesmo uma semana pode ser o suficiente para um 
bom planejamento, desde que você a aproveite bem.

Um dos bons hábitos de executivos bem-sucedidos diz respeito 
direta ou indiretamente ao controle do tempo e à organização da 
agenda. Trata-se de eleger prioridades e de definir com precisão as 
tarefas importantes que devem ser executadas dia a dia.

Beba dessa fonte. Não agende mais tarefas do que você é capaz 
de executar, pois isso só vai resultar em maior frustação no fim do 
dia. E tenha sempre em mente que muito do que você faz nas 18 
horas diárias em que está acordado é inútil. Daí a importância de 
discernir o que é, de fato, importante e de eleger prioridades. Se a 
aprovação em um concurso for uma das suas, os estudos precisarão 
vir em primeiro lugar, em detrimento de outras tarefas e de outros 
compromissos menos relevantes. Essa é mais uma dica do empresá-
rio Abílio Diniz. Se funciona para ele, tenho certeza de que também 
funcionará para você, concurseiro.

6) Pergunte a si mesmo se o que você julga ser uma tragé-
dia é de fato uma

Reflita sobre o que são tragédias de verdade. Quando você pensa 
sobre isso, percebe que pouquíssimos eventos na vida podem real-
mente ser considerados trágicos o bastante para nos deixar ansiosos 
ou estressados. Para mim, algo trágico para valer seria uma guerra, 
um desastre natural, um ataque terrorista, o acometimento por uma 
doença incurável ou a morte de uma pessoa próxima. O resto das 
situações ruins são problemas que têm solução.
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Quando se enxerga a vida dessa forma, desenvolve-se mais sere-
nidade para resolver os problemas do dia a dia e conclui-se que não 
há razão para se aborrecer com coisas sem importância. Fica mais 
fácil direcionar as energias para projetos mais auspiciosos, como a 
mudança de vida que será alcançada por meio da aprovação em um 
excelente concurso público.

7) Evite o convívio com pessoas pessimistas

Pessoas derrotistas tendem a falar apenas sobre desgraças: do-
enças, mortes, fracassos etc. Poucos minutos de conversa com gente 
desse tipo têm o poder de minar nossas energias e de acabar com 
nossa paz e com nossa concentração. Pessoas que veem o lado mau 
em tudo são treinadas para difundir apenas ideias ruins que nada 
agregam aos planos de estudo e às táticas de aprovação adotadas 
por quem estuda para concurso. Portanto, fuja delas como o diabo 
foge da cruz5.13

Um último conselho: muito cuidado. Quanto maior a pressa em 
atingir os seus objetivos, maior a ansiedade. Mente acelerada é men-
te desequilibrada. Vá com calma e leve o tempo que precisar para 
ser aprovado. Lembre-se do lema: “Não estudamos para passar, mas 
estudamos até passar”.

Para se livrar da ansiedade, respire fundo – lenta e compassa-
damente – e concentre-se nas soluções dos problemas concretos, 
aceitando a real possibilidade de fracassar, de errar, de perder. Não 
tenha pressa e saiba conviver com a insegurança. É preciso entregar 
uma parte da nossa vida a Deus, ao destino, à sorte; mas, quando 
fazemos a nossa parte com maestria, nossas chances de sucesso au-
mentam exponencialmente.

Vamos juntos, com equilíbrio, até a posse no cargo dos sonhos!

5 Veja, em detalhes, sobre a importância do pensamento positivo em O poder pensamento posi-
tivo nos concursos e na vida – partes I e II (p. 160 e 163, respectivamente). 
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COMO A EAD ESTÁ MUDANDO O MUNDO E PODE MUDAR A 
SUA VIDA!

“Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos 
transmitem e poucos possuem.” 

Karl Kraus

Pouco mais de dez anos atrás, os maiores centros de estudo do 
Brasil estavam restritos às grandes cidades. Não era diferente com 
as escolas preparatórias para concursos públicos. Se um concurseiro 
que morasse numa cidade do interior quisesse ter aulas presenciais 
de qualidade, precisaria se deslocar até centros urbanos por exem-
plo, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os professores mais 
requisitados desse mercado estavam concentrados nessas regiões, 
por causa da tendência natural de elas também concentrarem as 
melhores remunerações, pagas pelas grandes instituições, com as 
quais as escolas menores não conseguiam competir nesse quesito. 
Nesse contexto, também era mais provável que os alunos com maio-
res chances de aprovação residissem, ainda que temporariamente, 
nessas cidades.

Diante disso, não é nenhum absurdo afirmar que havia grande 
desequilíbrio e faltava igualdade de oportunidades entre os cidadãos 
que decidiam se preparar para concurso. Alunos com melhores con-
dições financeiras migravam para cidades com grandes centros de 
preparação, ao passo que aqueles com menos recursos acabavam se 
limitando ao estudo por meio de livros e de apostilas, sem acesso a 
bons professores que pudessem esclarecer suas dúvidas.

Felizmente, com a popularização da internet e da educação a dis-
tância (EaD), tudo isso mudou. A EaD vem revolucionando a apren-
dizagem no Brasil e no mundo. No caso do mercado de preparação 
para concursos, essa modalidade de ensino viabiliza o acesso de pes-
soas humildes, mas talentosas, aos melhores cursos e aos mais ga-
baritados professores, independentemente de onde estes ou aqueles 
residam. Tudo isso por um preço equivalente a uma fração do valor 
que se desembolsava para frequentar os cursos presenciais há dez 
ou quinze anos.

Hoje, não importa se o candidato mora em uma cidade do interior 
e com poucos habitantes; ele pode estudar com os mesmos profes-
sores que ensinam o seu concorrente de classe média alta e morador 
do centro de São Paulo. Claro que ainda existe alguma desigualdade, 
mas hoje ela está mais relacionada à melhor ou pior infraestrutura da 
rede elétrica ou de internet de algumas cidades, por exemplo. Para 
nossa satisfação, tais discrepâncias têm diminuído significativamente 
no Brasil, e a tendência é que ainda reduzam bastante.



105 

O ensino nunca foi de acesso tão amplo e democrático como é 
hoje. É por isso que costumo dizer que vivemos no melhor momento 
de todos os tempos. O fato é que, se você, leitor residente de algu-
ma cidade que não seja sede de centros de ensino, tivesse nascido 
dez ou vinte anos mais cedo, talvez não tivesse condições de estar 
se preparando com a qualidade de que desfruta hoje. É possível que 
não tivesse nem sequer a oportunidade de entrar no jogo com boas 
condições de vencê-lo.

Se não é o seu caso e você é residente de um grande centro 
urbano, também tem razões para se sentir grato. Só a economia de 
tempo e de dinheiro que a EaD lhe proporciona, ao livrá-lo do trânsito 
caótico das grandes metrópoles, já representa um grande sacrifício 
a menos. E o que dizer da tranquilidade e da paz de espírito que o 
estudo pela internet lhe garante ao poupá-lo da violência e de outros 
problemas típicos das cidades brasileiras?

O que não falta são motivos para sermos gratos. Então, inter-
nauta, agradeça sempre! Somos todos abençoados por vivermos no 
século do acesso à informação e da democratização do ensino.

A EaD está revolucionando o mundo, e não apenas no que diz 
respeito à ampliação do acesso à educação e à igualdade de opor-
tunidades. Ela está mudando a forma como as pessoas estudam, ao 
exigir delas mais disciplina, mais concentração, mais foco, mais tudo! 
E é desse tipo de gente que o Estado brasileiro carece. Nosso Brasil 
precisa demais de pessoas que saibam estudar, de cidadãos capazes 
de interpretar textos satisfatoriamente, de estudantes que sejam dis-
ciplinados, de servidores que escrevam bem, de brasileiros bons em 
traçar objetivos e metas e que sejam determinados o bastante para 
persegui-los. A EaD abre portas para que pessoas com esse perfil 
cheguem aos cargos públicos e façam a diferença pelo nosso País.

A educação a distância é hoje uma modalidade valiosa na área 
dos concursos públicos, porque oferece conteúdo permanentemen-
te atualizado, professores talentosos e competentes e recursos – às 
vezes até pouco conhecidos, mas que podem ser explorados a fim 
de tornar os candidatos ainda mais competitivos e preparados para 
o efetivo exercício da carreira pública. Um dos maiores potenciais 
dessa modalidade de ensino são as ferramentas criadas pelas gran-
des instituições para reduzir ainda mais a barreira física que existe 
entre o professor e o aluno. Um exemplo desse tipo de ferramenta 
inovadora é o fórum de dúvidas oferecido em nossa plataforma do 
Gran Cursos Online. A criatividade das equipes que trabalham com a 
tecnologia em EaD define até onde as escolas preparatórias podem 
avançar para tornar o ensino o mais eficiente possível.
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Sabemos que o concurso público é o processo de seleção mais 
isonômico que existe porque não discrimina ninguém em função de 
aparência, renda, sexo, cor, religião. Graças à EaD, ele tornou-se ain-
da mais democrático, pois agora é possível nivelar também o acesso 
à preparação de forma inimaginável há poucos anos. Com a educa-
ção a distância, cai por terra um dos últimos fatores de desigualda-
de entre os concurseiros, a distância dos centros de excelência em 
preparação para concurso. Hoje, todos os candidatos têm como se 
preparar em igualdade de condições, independentemente da dispo-
nibilidade financeira.

Entenda que não estou desmerecendo as outras modalidades de 
ensino nem afirmando que apenas os candidatos que estudam online 
têm chances de ser aprovados. Estou apenas ressaltando como a re-
volução na educação representada pelo ensino a distância multiplicou 
as oportunidades para quem quer mudar de vida. É preciso lembrar 
que não há fórmula mágica ou método único para alcançar esse ob-
jetivo, mas existem ferramentas que podem facilitar a vida do can-
didato. No fim, tudo dependerá do seu esforço e da sua dedicação.

Aqui, na GG Educacional e no Gran Cursos Online, somos todos 
apaixonados por mudar vidas e pela educação a distância. Eu sempre 
soube que esse segmento seria promissor, tanto que ingressei na 
faculdade já pensando em empreender nessa área. É isso que nos 
move e nos dá energia para trabalhar incessantemente todos os dias.

Sempre estaremos com você, juntos e misturados, até a posse 
no cargo dos seus sonhos.

“Educação nunca foi despesa. Sempre foi e será investimento com 
retorno garantido.”
Sir Arthur Lewis
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SEJA IMPARÁVEL!

Recentemente, estava eu navegando pela web quando vi uma 
palavra que me chamou a atenção: “imparável”. Naturalmente, eu 
sabia o significado dela, mas nunca havia empregado a expressão 
em meus textos ou em minha fala e logo pensei que ela poderia ren-
der um artigo. Afinal, qual é o principal motivo pelo qual as pessoas 
fracassam em qualquer empreitada e, em particular, na preparação 
para concursos públicos? Porque PARAM! Elas fracassam não por se-
rem incapazes ou menos inteligentes; fracassam não por que não há 
oportunidades para elas, mas porque, em algum momento, param. 
Abra qualquer livro de história e você verá que o mundo pertence aos 
IMPARÁVEIS.

Pense comigo. O que teria acontecido se Thomas Edison tivesse 
parado após fracassar na primeira tentativa de inventar a lâmpada 
elétrica? Pergunto ainda: como seria o mundo de hoje se ele hou-
vesse desistido após 999 tentativas sem êxito? Estima-se que Edison 
tentou milhares de vezes antes de ser bem-sucedido e mudar por 
completo o rumo da história. Atribui-se a ele a frase: “Eu não falhei. 
Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam”.

E como seria o mundo da tecnologia deste início de século se 
Steve Jobs tivesse parado de empreender após ter sido expulso 
de maneira vexatória da Apple, empresa que ele mesmo fundou e 
atualmente a organização mais valiosa do mundo? Certamente não 
existiriam nem iPhones, nem iPads, nem iPods, entre tantos outros 
produtos que revolucionaram a forma como nos comunicamos e inte-
ragimos uns com os outros.

O que teria sido da África do Sul e de Nelson Mandela se este 
tivesse desistido depois de condenado à prisão perpétua? Com certe-
za, ele não teria se tornado presidente do seu país, nem ganhado o 
prêmio Nobel da Paz, nem contribuído para a promoção da igualdade 
racial na África. Enfim, esse que se tornou um dos maiores líderes do 
mundo não teria inspirado milhões de pessoas mundo afora.

Como estaria Giselle Bündchen se tivesse parado de tentar se 
tornar modelo após ter sido rejeitada 42 vezes no início da carreira, 
ouvindo absurdos como que o seu nariz era “grande” e os seus olhos 
“pequenos”? De certo, ela não seria a celebridade mundial que co-
nhecemos nem a mais bem-paga modelo da história, sem falar a ati-
vista que atua em causas nobres, especialmente de cunho ambiental.

Será que a autora J.K. Rowling teria conseguido reunir sua fortu-
na de mais de um bilhão de dólares se tivesse parado de insistir na 
história de Harry Potter depois de ter a ideia rejeitada doze vezes por 
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diferentes editoras? Quão próxima de desistir de tudo que conquistou 
ela esteve? Bastava ela ter parado, e nunca teríamos ouvido falar no 
bruxinho ou em “trouxas”. Já pensou?

Por onde andaria o professor Weslei Machado, hoje Promotor de 
Justiça do Estado do Amazonas e nosso mestre de Direito Eleitoral, 
se ele tivesse parado após encarar mais de vinte reprovações em 
concurso?

Qual seria a profissão do hoje juiz do Trabalho Fábio Augusto 
Branda, se ele tivesse parado após a 42ª tentativa frustrada de in-
gressar na magistratura? Detalhe: ele foi aprovado na 43ª, depois de 
10 anos de estudo6.1 

E o que teria sido de mim e do meu sócio, Rodrigo, se houvésse-
mos parado de empreender ao enfrentar os primeiros dos inúmeros 
e inimagináveis problemas que surgiram em nossa trajetória em-
presarial? Hoje, não existiria esta máquina de realizações chamada 
Gran Cursos Online, que emprega centenas de pessoas, movimenta 
a economia da cidade e do País de maneira significativa e tem cola-
borado na concretização dos sonhos daqueles que confiam em nosso 
trabalho.

Acho que você entendeu aonde eu quero chegar.
Em absolutamente TODAS essas histórias, nenhum dos prota-

gonistas se arrependeu de não ter parado. Ser imparável faz parte 
do DNA de cada um desses personagens, mas quero aqui ressaltar: 
também faz parte do sangue de você que me lê. É próprio do ser hu-
mano ser imparável, mas, às vezes, por imposição de crenças alheias 
ou em decorrência de pensamentos equivocados que desenvolvemos 
a respeito de nós mesmos, começamos a duvidar da nossa capacida-
de e a nos culpar por falhas do passado.

Um dos maiores erros que uma pessoa comete é ficar remoendo 
o que já aconteceu e não pode mais ser alterado. Se já é bastante no-
civo permanecer se culpando indefinidamente pelo que não deu certo 
lá atrás, é igualmente ruim atribuir a culpa a terceiros e se conformar 
com o pensamento de que a vida é assim mesmo e de que é essa a 
vontade de Deus. A maioria das pessoas não consegue perseverar 
porque foca no erro e não na possibilidade futura de acertar – possi-
bilidade que, aliás, é concreta e só depende de tempo para acontecer, 
a não ser que a pessoa desista e, simplesmente, pare.

A verdade é que todos nós somos imperfeitos, e é justamente 
em nossas fragilidades – após o cometimento de cada um dos nossos 
erros – que encontramos as armas para alcançarmos o nosso destino 

6 Leia sobre a história do professor e juiz do Trabalho Fábio Augusto Branda em: http://bit.ly/
FabioAugusto
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grandioso. É precisamente nos momentos de falha que plantamos 
as melhores sementes. E é especificamente a colheita posterior aos 
períodos de dificuldade que costuma ser a mais farta. Às vezes, pre-
cisamos estar com as mãos vazias para segurar algo novo.

Sem sombra de dúvida, é preferível errar a vida inteira, mas não 
parar nunca. Inevitavelmente acerta-se no fim, desde que nunca se 
deixe de tentar fazer algo significativo e de perseguir o sucesso por 
toda a existência aqui, na terra. Quem age diferente disso, para de 
viver, mesmo que esteja respirando. Passa a simplesmente existir.

Portanto, amigo leitor, anote a palavra “imparável” em seu cader-
no, em seu mural dos sonhos ou em sua mente. E lembre-se sempre: 
enquanto houver vida, há possibilidade de continuar e de evoluir.

Quando surgir um obstáculo muito difícil à frente, repita para si 
mesmo: “Eu sou imparável!”.

Quando você cair, mesmo que ainda esteja em meio a fortes do-
res, levante-se e grite: “Eu sou imparável!”.

Quando experimentar uma grande decepção, conforte-se: “Eu 
sou imparável!”.

Quando sofrer uma traição, pense, convicto: “Eu sou imparável!”.
Sua obstinação em nunca parar o levará a superar tudo que vier 

pela frente. Muros serão derrubados; barreiras, quebradas; inimigos, 
derrotados; mares, abertos. O que hoje parece impossível de resol-
ver, de alguma forma será solucionado, desde que você carregue 
consigo o mantra de que é imparável.

Vamos juntos, imparáveis, porque nada é capaz de nos impedir 
de seguir em frente. NADA!

“O que não me mata, me torna mais forte”
Friedrich Nietzsche
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A RESPONSABILIDADE É SEMPRE SUA

“É fácil se livrar das responsabilidades. Difícil é escapar das consequ-
ências por ter se livrado delas.”

Graciliano Ramos

Diariamente recebo mensagens de pessoas reclamando dos seus 
insucessos e atribuindo a terceiros a responsabilidade por eles. Cul-
pam o país, a crise, os governantes, o tempo, as condições físicas, os 
professores, os empreendedores, o caos no sistema de transporte, a 
insônia, a família, Deus; enfim, todos menos elas próprias. A verda-
de é que a maioria de nós tenta escapar da responsabilidade do dia 
seguinte, do amanhã, esquivando-se dela hoje. Mas não pode. Não 
tem jeito.

Acredito que o grande diferencial daquelas pessoas que vemos 
alcançar todos os seus objetivos é um só: a consciência de que, no 
fim, tudo depende delas mesmas. Você pode até alegar: “Mas, Ga-
briel, há fatores que não dependem de mim. Nasci em uma família 
humilde, não tenho dinheiro, dependo de outras pessoas de alguma 
forma. Há inúmeras situações sobre as quais não tenho controle”. 
Compreendo o que você quer dizer, mas repito: você precisa ter a 
convicção de que, no fim, tudo depende de você, e só de você. Logo, 
se não deu certo ainda, é porque você ainda não chegou ao final.

Passei a ter essa convicção depois de uma conversa com um 
grande empreendedor e amigo. Ele comentava comigo que, depois 
de adotar esse pensamento, sua vida mudou drasticamente, tanto 
no campo profissional, quanto no pessoal. Naturalmente, dirigi a ele 
inúmeras perguntas, exatamente como você deve ter feito quando 
lancei tal premissa, algumas linhas atrás. Cheguei a exagerar, en-
trando em detalhes improváveis sobre situações hipotéticas. “E se 
o indivíduo tiver nascido em um local ermo, onde não há nenhuma 
possibilidade de educação formal? E se ele tiver nascido na Coreia do 
Norte? E se estivermos falando de uma mulher que vive no Paquis-
tão? Certamente circunstâncias assim não dependem do sujeito, mas 
podem impactar diretamente sua probabilidade de alcançar o suces-
so”, tentei argumentar.

Mas meu amigo refutou ponto a ponto, citando exemplos de pes-
soas reais que, mesmo oriundas das mais baixas classes sociais, so-
brevivendo às piores condições econômicas ou experimentando os 
mais terríveis problemas de saúde, conseguiram alcançar o sucesso, 
ainda que de acordo com suas métricas e não as dos outros. Certa-
mente você conhece algum empreendedor que veio de uma família 
muito pobre e, apesar disso, conseguiu vencer na vida. No Brasil, 
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um caso emblemático é o de Silvio Santos, que foi camelô antes de 
se tornar o milionário e a figura pública que é há tantas décadas. 
Igualmente, há casos de norte-coreanos que fugiram do país natal e 
alcançaram prosperidade na Coreia do Sul ou em outros lugares do 
mundo. Não nos deixa mentir, ainda, o caso de Malala, a pequena 
paquistanesa que foi baleada na cabeça por defender o direito das 
mulheres de estudar e, mais tarde, se tornou a mais jovem ganhado-
ra do prêmio Nobel. “Se deu certo para ao menos uma pessoa, é sinal 
de que pode dar certo para as outras. Basta um caso para provar que 
é possível”, foi a conclusão do meu amigo.

Diante desses argumentos, só pude me calar. Passei a concordar 
com ele. De fato, se as pessoas citadas acreditassem que o êxito não 
dependia apenas delas, certamente deduziriam que a batalha estava 
perdida desde o início, por terem recebido cartas ruins logo no come-
ço do jogo. Jamais teriam seguido em frente, desafiando a tudo e a 
todos. Na verdade, nem sequer teriam dado o primeiro passo.

Perceba que a convicção de que o sucesso é possível para todos 
e depende apenas de nós mesmos nos leva a persistir. No meu caso, 
como empreendedor, sei bem que, apesar de depender de outras 
pessoas para executar algumas tarefas, cabe a mim encontrar um 
modo de superar todos os obstáculos que surgirem, nem que seja 
buscando novos profissionais para dar conta das demandas ou mer-
gulhando eu mesmo no problema até resolvê-lo. Tenho de fazer tudo 
o que estiver ao meu alcance e segurar as pontas até o fim. Pensar 
diferente me faria desistir no primeiro entrave, mesmo que ele fosse 
consequência dos atos de outra pessoa. É fácil desistir apontando o 
dedo. Por isso tantas pessoas fracassam.

Já no seu caso, concurseiro, é preciso assumir que a responsabi-
lidade por eventuais reprovações é sempre e exclusivamente sua. É 
honroso, é honesto, é sábio aceitar que foi você quem errou na técni-
ca, na tática, na preparação, no desenvolvimento do plano de estudo 
ou no tempo que destinou a ele, nos detalhes que costumam fazer a 
diferença entre a aprovação e a reprovação.

Então, amigo leitor, vamos, aqui, firmar o compromisso de dar 
sempre o nosso melhor – o melhor que pudermos – em qualquer 
situação, todos os dias. Se nossa pretensão é ingressar no serviço 
público, um mercado de demanda, com candidatos de mais e vagas 
de menos, precisamos, desde logo, aceitar o fato de que não será 
possível com uma preparação mais ou menos, com um estudo razo-
ável, com uma dedicação apenas mediana. Não podemos mais fugir 
da dura realidade de que é preciso encarar a preparação com fome, 
muita fome, como se estivéssemos nos alimentando dos conteúdos 
depois de dias sem comer absolutamente nada. Deve ser este o nos-
so espírito: com gosto de sangue na boca, com paixão e alegria em 
cada célula do corpo. Fechado?
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A partir de hoje – e para sempre –, vamos assumir as responsa-
bilidades que nos cabem, com coragem e disposição. Agindo assim, 
pensando assim, sentindo-se assim, é claro que a vida nos apoiará. 
Seremos exitosos em tudo que começarmos a fazer ou nos dispu-
sermos a realizar. Não adianta tentar consertar os erros do passado, 
mas podemos nos comprometer a fazer melhores escolhas no pre-
sente e no futuro.

Estou mais do que convencido de que, na vida – seja na esfera 
pessoal, seja na profissional –, não existem castigos nem prêmios; 
o que existe são consequências das nossas escolhas, das nossas de-
cisões, ou desafios que devemos vencer. É simples assim. Atribuir 
culpa ao divino para retirar de nós a responsabilidade por nossas 
escolhas equivocadas é injusto e a síntese da fraqueza. Não é nada 
razoável e nada digno.

Portanto, amigo, não vire as costas para a realidade: a culpa por 
sua reprovação em um concurso público não pode ser atribuída a 
outro. A responsabilidade é, sim, toda sua. Foi você que não estudou 
direito, que não se dedicou como devia, que deixou de fazer os exer-
cícios segundo exige a boa técnica, que dormiu mais do que devia, 
que farreou enquanto a concorrência estava ralando. Assuma que 
você não fez sacrifícios, você não ousou, você não fez por merecer, 
você não priorizou seus investimentos. Apenas você; ninguém mais.

Não está conseguindo aprender a lição que foi tema da aula de 
hoje? Vá atrás do conhecimento! Pesquise sobre o tema na web, leia 
artigos de profissionais renomados, esforce-se mais para compre-
ender o assunto, procure ajuda especializada. Em resumo: saia da 
inércia.

Está sem dinheiro para investir na preparação? Faça um bico e 
economize cada centavo que tiver. Estabeleça suas prioridades tendo 
em mente de que todo real investido em conhecimento neste mo-
mento pode ter o valor multiplicado por mais 100 com a remuneração 
que você garantir no futuro. Já cansei de assistir quieto a candidatos 
reclamarem que estudar é caro e, em seguida, gastarem 200 reais 
em um show de rock de 3 horas de duração e que não lhes trará ne-
nhum retorno financeiro.

A nossa primeira grande responsabilidade, caro leitor, é, sim, ser 
feliz e viver cada instante, cada momento, cada dia como se fosse 
o último. Mas é igualmente importante ter discernimento para fazer 
as escolhas certas, procurar as melhores companhias e não perder 
tempo com reclamações inúteis.

Procuro semear, em minhas mensagens, ainda que com outras 
palavras, a ideia de que um bom futuro – seja em um cargo público, 
seja no empreendedorismo – está reservado apenas para aqueles 
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que assumem as rédeas da própria vida. Claro que existem circuns-
tâncias que fogem totalmente ao nosso controle, como é o caso de 
fatalidades e acidentes, por exemplo, mas elas estão longe de ser a 
regra, de modo que não podem servir de justificativa para atribuir-
mos aos outros a responsabilidade por nossos fracassos.

Por derradeiro, um alento: reprovar várias vezes em concurso 
público não é sinônimo de fracasso. O que se deve fazer nessa situ-
ação é assumir o quanto antes a responsabilidade pelos erros, corri-
gi-los e realinhar os planos. Mas o principal é jamais culpar os outros 
por nossas próprias falhas. Como eu disse no início: se não deu certo 
ainda, é porque ainda não chegamos ao fim.
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A CORAGEM (JÁ) ESTÁ DENTRO DE VOCÊ

“O sucesso não é o final; o fracasso não é fatal. O que conta é a cora-
gem para seguir em frente.” 

Winston Churchill

Tudo que se tem de fazer nesta vida exige, antes de tudo, cora-
gem. É preciso ser corajoso para começar um empreendimento, para 
iniciar um projeto, para se envolver em um novo relacionamento, 
para buscar outro emprego, para comprar um imóvel, para mudar de 
casa, para ministrar uma palestra a um grande público, para encarar 
a intensa preparação necessária para ser aprovado em concurso pú-
blico… Enfim, há que ter coragem para enfrentar os incontáveis mo-
mentos de tensão que antecedem as grandes conquistas e que são 
próprios às maiores oportunidades, aquelas que guardam os mais 
valiosos tesouros, trancados sob portas de aço.

Mas o que é coragem? Há muitas respostas para essa pergunta. 
Arriscaremos, neste texto, oferecer alguns subsídios para que você, 
amigo leitor, possa adquirir, consolidar ou desenvolver e aumentar 
a sua. Começaremos afirmando – em eco ao que sabiamente já en-
sinavam os grandes filósofos de eras passadas – que coragem não 
é a ausência de medo, mas o agir a despeito de estar tomado por 
ele. Trata-se daquela virtude que nos tira da inércia mesmo quando 
estamos diante de dificuldades e de perigos inomináveis. É o impulso 
que nos leva a enfrentar estes com perseverança e hombridade, co-
locando o coração na frente, porque estamos em defesa ou em busca 
do verdadeiramente correto, ético, moral.

Corajosa é a pessoa que age mesmo quando sente aquele frio na 
barriga incômodo, aquela queimação no peito e aquela ardência no 
coração, que bate forte, querendo sair pela boca. Corajoso é o ho-
mem que ignora o arrepio na espinha e reúne forças justamente nos 
momentos em que suas fraquezas estão mais expostas. Corajoso é 
quem tem consciência de que os maiores prêmios são conquistados 
quando se arrisca muito por eles – afinal, tudo que é valioso mesmo 
vem carimbado com a palavra “risco”. O corajoso é aquele que se 
recusa a desistir, mesmo quando todos os outros já retornaram para 
o conforto de casa.

Coragem é firmeza de espírito para enfrentar a vida. É a habilida-
de de, ao cair, levantar-se rapidamente. É preciso ter coragem para 
batalhar pelos sonhos, pelos desejos, pelos objetivos traçados. Sem 
coragem, não se encontra o destino. Sem coragem, não se superam 
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as limitações, as fraquezas, os pensamentos negativos, os temores, 
as dificuldades, os obstáculos. Coragem é, enfim, agir com determi-
nação e autoconfiança.

Se há um diferencial entre os corajosos, eu diria que é a fé7.1 
A crença em algo maior que lhe dá forças para lutar é, para mim, 
uma das principais qualidades de quem consegue agir com coragem 
e superar as adversidades que naturalmente se interpõem no cami-
nho. Acredito de verdade que, onde não há fé, não há coragem. E, 
infelizmente, se não há coragem, o medo toma conta da situação e a 
pessoa se acovarda e fica paralisada, aterrorizada, inerte.

Amigo concurseiro, entenda isto: pelo simples fato de ter tomado 
a decisão de encarar o desafio de estudar para concurso, você já tem 
muito mais coragem do que imagina! É uma pena que, às vezes, só 
tomamos conhecimento das nossas próprias forças quando a única 
opção que temos é agir; é ter coragem e enfrentar os problemas e 
cada uma das situações adversas. As dificuldades surgem exatamen-
te para demonstrar para nós o quão corajosos somos; nunca para 
nos derrubar. É que muitas vezes nos tornamos mais úteis só depois 
da revelação das nossas fragilidades. Ninguém mostra sua força na-
vegando apenas por águas calmas. Pense nisso!

Há certo consenso de que, de todas as virtudes, a coragem – 
gênero que se desdobra em honra, caráter, conhecimento, paixão, 
otimismo e atitude para enfrentar o perigo –  é a mais admirada. 
Coragem é, foi e sempre será a maior virtude dos verdadeiros heróis, 
das pessoas que fizeram a diferença em suas profissões, em suas 
atividades, em seu tempo e mundo.

Quem tem coragem não sucumbe no primeiro revés, no primeiro 
fracasso, na primeira reprovação em concurso. Em vez disso, vai à 
luta, permanece nela e acaba por vencer. A vitória é o único destino 
de quem tem sabedoria para compreender que tudo se aprende e se 
conquista quando não falta coragem.

Por isso, minha amiga e meu amigo, quando alguém lhe disser 
que você não é capaz, que você não vencerá, busque a coragem em 
suas entranhas e retruque: “Eu sou melhor do que você imagina. 
Você verá!”. É esperado que as pessoas tentem incutir medo em você 
e procurem apagar o seu brilho. O que não pode acontecer é você 
esmorecer. Levante-se e brilhe ainda mais forte! Nunca deixe a escu-
ridão dos demais apagar a sua luz. Coragem sempre!

7 Leia mais sobre a fé em O poder da fé para os concurseiros (p. 145). 
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Pesquisadores israelenses já identificaram qual é a parte do cé-
rebro humano que controla o medo e a coragem. Esses sentimen-
tos estão abrigados no chamado córtex cingulado anterior subgenual 
(sgACC, na sigla em inglês). É ali que nasce a atitude que se opõe ao 
medo; e é ali que está a chave para um dia a ciência desenvolver um 
método para transformar medrosos em corajosos. É nessa parte do 
cérebro que, quando a pessoa se vê em uma situação que provoca 
medo, se desencadeia um processo de reação do organismo que leva 
à diminuição da excitação corporal. É o organismo trabalhando de 
forma inteligente para evitar a perda do controle do corpo.

A descoberta dos cientistas nos faz acreditar que a coragem pode 
e deve, sim, ser trabalhada e desenvolvida. Independentemente dis-
so, quem tem coragem tem também muita sorte. Sabe por quê? 
Porque trabalhou duro, se exercitou, praticou, estudou, se prepa-
rou, leu muito. Pessoas corajosas são abençoadas por Deus. Para 
ter sorte, é imprescindível ter coragem, muita coragem. Os audazes 
são acompanhados de perto pela sorte. Nesse contexto, é oportuno 
registrar uma lição de um dos maiores empreendedores brasileiros, 
Paulo Lemann: “O maior risco é não correr riscos. Não dá para ficar 
sem correr risco, senão você não faz nada”.

Por tudo isso, caro concurseiro, eu afirmo que o seu destino está 
depois da linha do medo. Vamos ultrapassá-la?

Mude o seu mindset a partir de AGORA! Demonstre sempre a 
sua coragem, repetindo a seguinte frase: “Minha coragem é capaz de 
superar qualquer medo!”.

Vamos juntos, com coragem, ousadia e sempre em frente rumo, 
aos nossos sonhos!

“A coragem é a mais alta das qualidades humanas, porque garante 
todas as outras.”

Aristóteles
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TENHA SEMPRE ESPERANÇA, DO VERBO ESPERANÇAR

“Não ache um culpado; ache uma solução.” 
Henry Ford

Eu esperanço, ele esperança, eles esperançam. E você, esperança?
Há algo que quem que não tem nada ou quase nada na vida não 

pode perder jamais: é a esperança. Refiro-me ao substantivo cog-
nato do verbo esperançar, que, por sua vez, significa “levantar-se 
e ir atrás; agir; construir alternativas e soluções; levar adiante uma 
ideia, um projeto; nunca desistir”. Esperançar é almejar, sonhar, agir, 
buscar. É o contrário de esperar, apesar de muitos associarem espe-
rança a esse verbo.

Mário Sérgio Cortella, teólogo, filósofo e professor, nos ensina 
que “é preciso esperançar, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem 
saída”. Ele sempre nos incentiva a “deixar a zona de conforto para 
nos lançar em novas perspectivas e provocar as mudanças que se 
fizerem necessárias”.

É claro que nunca é fácil fazer isso, e é natural ter medo. Mas 
quem tem esperança, mesmo que esteja embebido em receio e em 
insegurança, não se deixa dominar por esses sentimentos. Ao contrá-
rio, enfrenta com coragem os entraves, os problemas, os obstáculos, 
os inimigos. Encara de frente o que quer que esteja atrapalhando o 
caminho em direção à realização dos seus projetos. Pessoas assim 
têm consciência de que, em uma cabeça cheia de medos, não há es-
paço para sonhos.

Uma pessoa que tem esperança está longe de se julgar invul-
nerável. Ela nunca baixa a guarda, mesmo em momentos de mar 
manso e de plenitude. Quem tem esperança – do verbo esperançar 
– compreende a dificuldade que é mudar, mas também entende que, 
em certos momentos, precisa alterar o que deve ser alterado. É fle-
xível sem ser inconsequente. Em outras palavras, muda quando tem 
de mudar, seja os seus pensamentos, seja os seus projetos, seja os 
seus métodos, seja as suas técnicas de estudo, seja as suas metas.

Mas algumas coisas não devem ser mudadas, e o esperanço-
so – do verbo esperançar – sabe disso. No meu caso, por exemplo, 
mesmo que eu tenha sido acometido pelo medo e que ainda esteja 
enfrentando inúmeros problemas, não vou me acovardar e deixar de 
ousar e de criar produtos. Faça chuva ou faça sol, não vou abrir mão 
da minha prática diária de atividades físicas, não vou mudar minha 
rotina de leitura, não vou parar de escrever minhas mensagens se-
manais. Não importa a circunstância, continuarei firme em minhas 
orações e sempre estarei presente para curtir a minha família e o 
meu lar.
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Ninguém ignora que o nosso País vive um mau momento e que 
muitas brasileiras e muitos brasileiros já praticamente perderam a 
esperança – do verbo esperançar. O otimismo dessas pessoas “apo-
dreceu”. Elas acreditam que não há mais jeito, que não há mais so-
lução, e, letárgicas, aguardam que alguém faça algo para que a crise 
termine.

Infelizmente, há muitos concurseiros entre essas pessoas sem 
esperança – do verbo esperançar –, e o problema é que eles estão tão 
desanimados com os problemas pelos quais passamos no Brasil, que 
só pretendem retomar os estudos quando alguém tiver combatido a 
corrupção que paralisou a Administração Pública. Somente quando 
eles tiverem certeza de que há mais recursos para investimentos e 
contratação de pessoal no serviço público, sentir-se-ão encorajados 
a retomar a jornada da preparação para concurso. Enquanto isso, 
apenas aguardam, apenas esperam que os outros resolvam tudo. 
Lavam as mãos, bem como fez Pôncio Pilatos. Note que isso não é 
esperança; é espera!

Amiga leitora e amigo leitor, já houve quem dissesse que toda ca-
minhada de cem quilômetros começa com o primeiro passo. Não es-
pere que os problemas se resolvam sozinhos para você começar algo 
novo; não fique inerte enquanto aguarda ter tempo ou condições 
financeiras para iniciar o seu projeto de conquista da carreira pública. 
Não fique esperando. Comece a esperançar, a agir com esperança.

E lembre que ninguém nasce pronto. Somos capazes de nos rein-
ventar a todo o tempo, mesmo quando não conseguimos, num pri-
meiro momento, enxergar a luz no fim do túnel. Então, movimente-
-se! Levante-se, sacuda a poeira e avance! Não importa se você terá 
de começar agora ou se é o caso de apenas continuar o que já havia 
iniciado; o que importa é não desistir. E não pense em parar enquan-
to não tiver alcançado o seu propósito. Não descanse enquanto não 
chegar o dia da posse no cargo público dos seus sonhos. Aconteça o 
que acontecer no caminho, não pare! Você é capaz. Você é confiante. 
Você consegue.

Veja bem: sou um jovem empreendedor brasileiro que prefere a 
esperança dos tímidos, mas passos diários, à vergonha de ficar espe-
rando, esperando, esperando… Sei que você também é assim.

Entendida a mensagem, vamos todos, movidos pela esperança 
– do verbo esperançar – e com muita atitude e confiança, em busca 
dos nossos sonhos.

“Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta 
enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifí-

cio tempera-lhe o caráter.”
Chico Xavier
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QUEM SONHA GRANDE PENSA A LONGO PRAZO

“Não há sentido para não pensar a longo prazo, salvo se você es-
tiver morrendo.” Só recentemente ouvi essa frase, de autoria de um 
grande empreendedor americano chamado Gary Vaynerchuk. 

Apesar de tê-la achado um pouco exagerada – bem de acordo 
com o estilo do empresário, diga-se de passagem –, o conteúdo me 
chamou a atenção para o contexto dos concursos públicos.

Explico. Nós, brasileiros, em particular, somos bastante imedia-
tistas. Queremos alcançar os nossos objetivos, concretizar os nossos 
sonhos e realizar os nossos projetos sempre em curtíssimo prazo. O 
mesmo se aplica ao concurseiro, que, salvo raras exceções, quer ser 
aprovado o quanto antes, a despeito do nível da concorrência e do 
grau de dificuldade do concurso que escolheu. Infelizmente, porém, 
na grande maioria das vezes a aprovação em concurso público requer 
um esforço de médio a longo prazo. E olhe que eu nem consideraria 
esse prazo muito longo, se comparado ao que demandam outras em-
preitadas e outros projetos significativos da vida. 

Para começar, registre aí: é no longo prazo que desenhamos o 
nosso destino. Veja o caso dos empreendedores, por exemplo. Eles 
dificilmente conseguem firmar um produto ou uma marca em poucos 
meses. Na realidade, como já ouvi de alguns deles, muitas vezes são 
anos “vendendo o almoço para pagar o jantar”. É preciso ter perse-
verança, persistência… paciência de Jó. Há que abrir mão do convívio 
com a família e com os amigos; há que deixar de namorar, de viajar, 
de tirar férias. No mais das vezes, há mesmo é que aumentar a rotina 
de trabalho, chegando a 17, 18 horas por dia de muita tensão, que, 
aliás, precisa ser controlada para que o empresário resolva incontá-
veis problemas, conflitos e obstáculos que todos os dias tentam pa-
ralisá-lo ou até fazê-lo retroceder. Mas esse é o processo do sucesso, 
o preço a ser pago pela profissão que se abraçou.

Mesmo os empreendedores que optam por montar franquias pre-
cisam aguardar anos para terem retorno financeiro. E olhe que um 
franqueado precisa apenas copiar fielmente o projeto da empresa 
franqueada, que já foi amplamente testado, tendo reconhecidamente 
dado certo. Deve apenas fazer o aporte, dedicar-se profundamente 
e aguardar o tempo necessário para que o negócio comece a lhe re-
tornar o investimento e, enfim, liberá-lo para o lazer, para a família, 
para as viagens, para algum descanso. Veja que nada é fácil, mesmo 
quando se aproveita o que já está pronto.

Não é diferente com os atletas. O argentino Lionel Messi, por 
exemplo, é um dos melhores atacantes em atividade do futebol mun-
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dial, dono de uma das maiores galerias de títulos do esporte. É ine-
gavelmente um talento, um cara diferenciado pelas habilidades ex-
cepcionais que tem. Messi começou a treinar com rigor a partir dos 6 
anos de idade, mas somente aos 17 se tornou o craque do Barcelona 
e principal responsável pelos títulos do time catalão. Quem conhece 
a história do jogador sabe que ele tinha tudo para dar errado devido 
a problemas hormonais que retardavam o desenvolvimento ósseo e, 
consequentemente, o seu crescimento. Em situações como a dele, 
sem desconsiderar a força do destino e a ajuda dos anjos, entram 
em ação o papel da família e o intenso trabalho que é preciso desen-
volver para conquistar bons contratos e se destacar nesse mundo tão 
competitivo.

Os atletas olímpicos treinam no mínimo quatro anos para chegar 
às competições em condições de disputar as medalhas. São anos de 
muita privação, de sacrifícios, de lesões, de dor, de choro, de solidão. 
Atletas de alta performance se dedicam integralmente ao projeto de 
subir ao pódio e de conquistar o maior número de medalhas possível. 
Entretanto, não importam o elevado nível das orientações que rece-
bem dos treinadores, nem os cuidados de que se cercam em relação 
à alimentação, nem, tampouco, toda a disciplina que desenvolvem 
para se manter firmes nos treinos: eles podem alcançar os resultados 
esperados ou não.

Desses heróis são exigidos talentos extraordinários, uma rigoro-
sa rotina de treinos e muitos, muitos sacrifícios. E eles se submetem 
a tudo isso cientes de que o farão por muito tempo. Michael Phelps 
que o diga. O maior atleta olímpico de todos os tempos nunca perdeu 
um treino entre os 12 e os 18 anos. Note que o projeto dele de prepa-
ração de longo prazo beirava a obsessão, e é por isso que ele mostra 
aquele resultado incrível nas piscinas de todo o mundo.

Ora, se para todos esses seres humanos a recompensa só vem 
depois de muita preparação, por que com os concurseiros essa re-
gra seria diferente? Precisamos entender que é no longo prazo que 
ganhamos robustez, moldamos a nossa vida e firmamos as nossas 
raízes no chão. Tudo para sustentar o sucesso que um dia conquis-
taremos e que será capaz de sobreviver a qualquer tempestade ou 
turbulência.

Hoje, a expectativa de vida é muito maior do que era 50 anos 
atrás. A média de longevidade, no Brasil, já está se aproximando dos 
80 anos e deve aumentar ainda mais com os avanços da medicina. É 
possível viver uma vida plena mesmo na idade avançada, algo que há 
algumas décadas era impensável. Trabalhar, empreender e estudar 
com essa visão de longo prazo faz ainda mais sentido se considerar-
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mos que o ser humano simplesmente vai viver muito mais, de modo 
que terá muito mais tempo para aproveitar o seu período na Terra.

Então, tenha paciência, concurseiro. Sei que o caminho até a 
aprovação não é fácil, que em alguns momentos você pensará em 
desistir. Quando isso acontecer, será hora de se lembrar por que você 
iniciou esse projeto de mudança de vida. Para isso, sempre recomen-
do a tática da mentalização do sucesso. Mentalizar os seus sonhos 
sendo concretizados constantemente funciona como combustível 
para seguir adiante. Imagine como será a sua vida quando você já 
estiver exercendo a sua vocação como autoridade pública, podendo 
contar com um contracheque justo todos os meses, além de estabili-
dade e de melhores condições de vida para você e a sua família.

Bob Bowman, eterno técnico de Michael Phelps, costuma incenti-
var o atleta a visualizar na mente um filme de suas competições. Nas 
imagens projetadas, ele deve nadar do jeito que precisa para vencer. 
É orientado, ainda, a até mesmo sentir o cheiro do cloro da piscina. 
Essa projeção serve de gatilho para as horas de treinos exaustivos do 
nadador. Podemos adaptar tal ideia ao nosso contexto do concurso 
público. A técnica pode ajudar você, candidato, a estudar durante o 
tempo que for necessário, não importa o quão exaustivo seja, para a 
aprovação em um concurso de alto nível8.32 

Neste e em todos os outros momentos de sua preparação, conte 
sempre com a equipe do Gran Cursos Online. Estamos juntos nesta 
empreitada, de médio a longo prazo, rumo à mudança de vida defini-
tiva que você tanto deseja para si e sua família.

“Acredite no melhor… Tenha um objetivo para o melhor, nunca fique 
satisfeito com menos que o teu melhor, e no longo prazo as coisas 

correrão pelo melhor.” 
Henry Ford

8 Leia Desmontando a curva do esquecimento – partes I e II (p. 83 e 87, respectivamente).
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COMO ENFRENTAR A FALTA DE APOIO?

“Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem 
fazer contra você.” 

Provérbio africano

Há algum tempo, uma aluna me abordou e sugeriu que eu es-
crevesse sobre o tema que dá título ao texto de hoje. Ela relatou que 
sofre o tempo todo com a falta de apoio, pois até mesmo os pais são 
contrários ao seu projeto de estudar para concursos. O olhar daquela 
moça me dizia que a situação lhe causava muita dor. Talvez ela se 
sentisse injustiçada, visto que estava lutando para melhorar de vida, 
e não fazendo algo de errado.

Creio que são muitos os concurseiros nessa mesma situação, por 
isso topei o desafio de falar sobre o assunto. Reconheço que, no iní-
cio, foi difícil organizar os pensamentos, já que eu nunca – nem em 
meus piores pesadelos – soube o que é ter até os meus pais contra os 
meus sonhos, os meus estudos ou a minha vocação empreendedora. 
Já escrevi sobre o cuidado que devemos ter com as más companhias, 
mas o que fazer se elas forem justamente as pessoas com as quais 
mais deveríamos contar? É mesmo um desafio, mas um desafio para 
o qual há solução. Se olharmos ao redor, notaremos que a falta de 
apoio é mais comum do que imaginamos, e, embora a situação não 
seja agradável, há uma saída muito simples para ela. Falarei mais 
sobre isso a seguir.

É claro que já houve dias em que achei que tudo conspirava 
contra mim. Tudo parecia dar errado, e as pessoas não entendiam 
muito bem o que eu estava tentando fazer. Nessas horas, eu evocava 
os meus sonhos, recordava tudo que já tinha feito e, então, voltava 
a me concentrar no que ainda tinha de fazer. Pensava: “Ora, meus 
desejos são sublimes, meus sonhos são grandes, minhas aspirações 
empreendedoras são factíveis e farão a diferença para muita gente; 
então, preciso concentrar meus pensamentos e forças em minhas 
metas, ainda que ninguém acredite em mim”. Em resumo, encontra-
va dentro de mim mesmo o apoio de que precisava, buscando força 
em meus propósitos.

É, concurseiro, nada é fácil nesta vida. Tudo pode ser complicado 
e dificultoso, mesmo quando o sonho que perseguimos seja do tipo 
que trará benefícios para todos, inclusive para os que tentam nos 
demover da ideia de lutar.

Mas não importa quem ou quantos estejam contra você, desde 
que você próprio esteja a seu favor.
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Obviamente, o cenário ideal para a conquista de uma vaga no 
serviço público é um em que todos – amigos, familiares, colegas etc. 
– trabalhem por esse projeto. Todas as cartas devem estar na mesa, 
inclusive o detalhe de que você, candidato, precisará se afastar – e 
muito – do convívio com esses entes queridos para perseguir, impa-
rável, o seu sonho. Com todos conspirando pelo seu sucesso, alguma 
dúvida de qual será o desfecho?

Todavia, a aluna que veio conversar comigo aquele dia não dispõe 
desse cenário ideal. Os pais são contra o seu desejo de ser servidora 
pública. Acham que têm planos melhores para ela e chegam a voci-
ferar até mesmo ameaças: “Se você estiver indo para esse aulão…”. 
Infelizmente, como esses, há muitos pais que se acham no direito de 
escolher a profissão dos filhos, sem nem sequer ouvi-los sobre quais 
são suas vocações, sem nem mesmo levar em conta suas aspirações.

É triste, mas o fato é que sempre haverá quem é do contra. 
Sempre existirão pessoas que, incapazes de perseguir os próprios 
sonhos, torcem para que ninguém realize os seus. Na verdade, o 
melhor a fazer é aprender a conviver com isso. Escute pacientemente 
os motivos de quem tem um papel importante em sua vida e não o 
apoia num dado projeto. Afinal, não há como simplesmente ignorar a 
família. Mas tome o cuidado de não se abalar com o que ouvir. Opte 
por dar apoio a si mesmo. Escolha nadar contra a maré imposta pelos 
outros, pois nadar contra si mesmo não é uma opção.

O visionário Henry Ford costumava dizer: “Quando tudo estiver 
parecendo ir contra você, lembre-se de que o avião decola contra 
o vento e não a favor dele”. Ele sabia bem o que é estar cercado 
de pessoas contra uma ideia, um projeto, uma vida. Mas também 
sabia que, em muitas situações, só o que temos somos nós contra 
nós mesmos. Em minha empresa, apesar de contar com um sócio 
extremamente talentoso e uma equipe maravilhosa e dedicada, há 
questões que eu preciso resolver sozinho. De maneira similar, no dia 
da prova, será você e você.

De fato, um concurseiro faz a prova só, depois de ter passado 
por outros tantos momentos de solidão. A esta altura, ele precisa ter 
desenvolvido a capacidade de se (re)equilibrar sozinho. Além disso, 
às vezes o cenário que se impõe está ali justamente para despertar 
no candidato uma força interior que ele não sabia ter. É isto mesmo, 
querido leitor: uma situação pode se mostrar complicada justamente 
com o propósito de cutucar o gigante que há aí dentro; um gigante 
que precisa acordar, mas que não o fará se tudo estiver conspirando 
a seu favor.
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Há algo que você tem de entender logo: tudo que está em seu 
interior é muito mais forte do que o que está fora. Se compreender 
isso e tiver gratidão até pelos fatos que parecem ruins – como não 
ter o apoio de outras pessoas –, você encontrará as ferramentas 
de que precisa para seguir em frente. Não cultive sentimentos de 
rancor, de mágoa; não se considere uma vítima, um injustiçado. Sei 
que é difícil deixar de nutrir esses sentimentos, mas pense comigo: 
o que eles trazem de bom? De que adianta ficar de – como dizem 
por aí – mi-mi-mi? De que adianta ficar remoendo todos os dias o 
fato de que seus pais não o apoiam, se você vai continuar em busca 
do que merece, com ou sem o apoio deles? Se em algum momento 
você conquistar alguma solidariedade, ótimo! Caso contrário, siga 
em frente do mesmo jeito, pois essa é a única alternativa dos fortes, 
dos imparáveis.

Ainda que ferido, chateado, desapontado e triste, você é capaz 
de se manter de pé para perseguir com determinação seus sonhos. 
Seja o seu maior fã. Seja o seu maior apoiador. Quando alguém apoia 
a si mesmo de verdade, não precisa do apoio de mais ninguém. Essa 
pessoa encontra em si mesma força para alcançar o que busca.

Bons estudos! E lembre-se de que aqui, no Gran Cursos Online, 
você sempre poderá contar comigo e com toda a nossa equipe. Há 
mais de quatrocentos professores e colaboradores torcendo por você. 
Você não está sozinho!
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VOCÊ SABE QUAL É A MENTALIDADE DOS VENCEDORES?

“Não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre os sucessos 
e os fracassos (…). Divido o mundo entre os que aprendem e os que 

não aprendem.” 
Benjamin Barber

O homem mais rico e maior filantropo do mundo, Bill Gates, cos-
tuma recomendar livros que ele julga capazes de impactar a vida 
de qualquer pessoa, seja ela empreendedora, estudante, educadora, 
pai, mãe, funcionária de empresa etc. Eu mesmo sou um contumaz 
leitor das obras que ele indica. Uma delas, em especial, mexeu muito 
comigo, pelas ideias inovadoras que contém. Trata-se do livro Mind-
set – A Nova Psicologia do Sucesso, de autoria de Carol Dweck, psi-
cóloga, PhD e professora da Universidade de Stanford.

Em síntese, o livro fala de como a nossa atitude mental em re-
lação à vida é determinante para o nosso sucesso. Especialmente a 
maneira como lidamos com nossos fracassos é o que nos leva a ser 
mais ou menos bem-sucedidos, e quem acredita que as habilidades 
podem ser desenvolvidas por meio de muito trabalho, do esforço 
pessoal e da obstinação é mais propenso a realizar todos os seus 
projetos.

Neste artigo, tentaremos resumir essa e outras verdades que o li-
vro aborda. A missão é quase impossível, já que ele tem mais de 270 
páginas de muitos exemplos que explicam e ilustram como a menta-
lidade das pessoas pode trabalhar a favor delas ou não. Os conceitos, 
as lições e as dicas contidas na obra são resultado de mais de duas 
décadas de estudo. A pesquisa da Dra. Carol envolveu milhares de 
alunos dela, entre adultos, adolescentes e crianças.

Primeiro, eu gostaria de explicar que mindset significa “forma” ou 
“modo de pensar”. É o que costumamos chamar de “mentalidade”, 
“modelo mental” de uma pessoa, e, segundo Dweck, ele pode ser de 
dois tipos: fixo ou de crescimento.

Alguém com mindset do tipo fixo costuma se conformar com o 
que considera nato em relação à sua inteligência e às suas habilida-
des. Pessoas assim se sentem obrigadas a demonstrar o tempo todo 
que são inteligentes e, por receio de fracassar e de não corresponder 
a essa autoimagem, tendem a evitar desafios, a se manter na defen-
siva e a desistir facilmente dos projetos. Enxergam o esforço como 
algo infrutífero e ignoram as críticas positivas que recebem – o tal 
do feedback de desenvolvimento –, como se elas fossem algo inútil. 
Para piorar, encaram o sucesso dos outros como ameaça e não como 
inspiração. O resultado de tudo isso é que elas se acomodam mais 
cedo e conquistam menos do que o seu potencial permitiria.
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Em contraposição, as pessoas com mindset de crescimento en-
tendem que sua inteligência e suas habilidades podem ser desenvol-
vidas continuamente, se elas praticarem e se esforçarem bastante. 
A consequência de perseguir a evolução contínua é que elas passam 
a nutrir verdadeira paixão pelo aprendizado. Quem tem esse tipo de 
atitude mental tende a abraçar desafios e a persistir mesmo quan-
do enfrenta sérias dificuldades. Vê o esforço como caminho para a 
excelência, absorve as críticas e aprende com elas, extrai lições dos 
próprios fracassos e encontra inspiração no sucesso dos outros. São 
essas pessoas que acabam alcançando as maiores conquistas.

Pessoas de mindset fixo partem do pressuposto de que ou somos 
inteligentes, ou somos burros. Para elas, não existe meio-termo. Ou 
você é um Michael Jordan talentoso, ou você não é. Elas ignoram o 
fato de que Jordan se tornou o melhor jogador de basquete de todos 
os tempos à base de muito trabalho duro. É tudo uma questão de 
esforço; a família Polgar que o diga: três das mais bem-sucedidas 
enxadristas de todos os tempos são irmãs. Quem dá a receita é o pai 
delas: “Talento nato não é nada. Sucesso é 99% trabalho duro”.

Já quem tem o modelo mental de crescimento, quando recebe 
uma nota ruim em uma prova, seja da escola, seja da faculdade; 
ou quando é aprovado fora do número de vagas em um concurso 
público, por exemplo, pensa assim: “Vou me esforçar mais nesta ou 
naquela matéria. Vou pedir a ajuda de um professor. E vou fazer isso 
agora. Não vou adiar mais”. Em outras palavras, quem encara a vida 
de forma proativa ataca os fracassos diretamente e muda logo o que 
deve ser mudado para conquistar melhores resultados.

Quem adota a mentalidade do tipo fixo, por outro lado, evita de-
safios e experiências novas, com medo de parecer menos inteligente. 
Não ousa, não arrisca, tudo por medo de fracassar. Afinal, ele precisa 
sustentar a aparência de inteligente, e o fracasso causa desestímulo, 
desinteresse, derrotismo, humilhação, vergonha. O sentimento típico 
de um concurseiro com esse tipo de modelo mental é: “Se eu não 
passar no concurso tal, significa que não sou inteligente. O que as 
pessoas vão falar de mim?”.

Quem é assim nem sequer acredita no estudo; acredita apenas 
na inteligência com que nasceu e pensa que já veio ao mundo com 
todas as cartas para jogar, que tudo é predeterminado. Tende a com-
parar seus resultados medíocres com outros inferiores, para se sentir 
melhor. Por isso, costuma se cercar de pessoas que estão em con-
dições piores que as dele. O mais triste é que esse tipo de pessoa 
costuma projetar sua culpa no outro, perdendo excelentes oportu-
nidades de se desenvolver depois de se submeter a uma dura, mas 
edificante, autocrítica.
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Já indivíduos com mentalidade de crescimento acreditam mui-
to no treino, no esforço pessoal, no progresso. Cultivam crenças e 
qualidades e procuram se cercar de quem sabe mais, de quem pode 
ajudá-los a crescer em vez de mantê-los na zona de conforto. Têm 
convicção de que são as derrotas, as reprovações, os fracassos, os 
insucessos, as falhas e os erros que promovem o crescimento indi-
vidual. “Errar faz parte do processo”, pensam. Sabem que nasceram 
com algumas cartas para o jogo, mas que precisarão conquistar ou-
tras com muito esforço e empenho, e que o sucesso vai para aqueles 
que fazem o melhor possível para se aperfeiçoarem. Transformam 
tudo em novos desafios, em degraus de uma escada que conduz ao 
sucesso.

Para esse tipo de gente, derrotas motivam a procura por mais co-
nhecimento técnico, por novos métodos e por boas práticas. São jus-
tamente os tropeços que estimulam essas pessoas a trabalhar ardua-
mente em busca de melhores processos, que as levem ao sucesso, ao 
topo da carreira, às boas notas, à aprovação em concurso. Para elas, 
a responsabilidade pelo sucesso ou pelo insucesso é sempre pessoal.

A pesquisa da Dra. Carol demonstrou que a inteligência não é 
predeterminada; muito menos imutável. Ao contrário: pode perfei-
tamente ser desenvolvida, desde que a pessoa adote a atitude men-
tal correta, dedicando-se ao seu objetivo e mantendo o foco nele. 
Habilidades intelectuais podem, sim, ser cultivadas, ainda que seja 
necessário se esforçar para isso. O caminho passa pela instrução e 
pela prática. O treinamento com método é capaz de aperfeiçoar a 
atenção, a memória e a capacidade de julgamento, o que acaba por 
se traduzir em aumento da inteligência propriamente dita.

A pesquisadora também percebeu, em suas observações, que a 
opinião que as pessoas têm a respeito de si mesmas afeta profunda-
mente a maneira como elas conduzem a vida. Ao acompanhar as im-
plicações disso no longo prazo, ela concluiu que crenças poderosas, 
como a de que somos mais ou menos inteligentes, pode transformar, 
mesmo, a nossa vida, de modo que é impossível prever o que somos 
capazes de realizar depois de anos de paixão, esforço e treinamento.

Há inúmeros exemplos disso na história. Darwin e Tolstói chega-
ram a ser considerados alunos medianos; Ben Hogan, um dos maio-
res jogadores de golfe de todos os tempos, era completamente des-
coordenado e desajeitado quando criança; Geraldine Page, uma das 
maiores atrizes que já pisou nossos palcos, foi aconselhada a aban-
donar a profissão por falta de talento. As primeiras pinturas de Paul 
Cézanne foram avaliadas como medíocres, e ele levou muito tempo 
para se tornar “O Cézanne”, tal como o conhecemos hoje. Muitas ou-
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tras personalidades passaram pela frustração de serem consideradas 
sem talento ou sem futuro antes de mostrarem ao mundo do que 
eram capazes. O que elas pareciam ter em comum era uma atitude 
mental que as fazia acreditar no próprio desenvolvimento.

É, pois, perfeitamente possível cultivar qualidades e competên-
cias. Para que isso ocorra, precisamos nos aproximar de pessoas 
que nos estimulem a crescer e a vencer nossas deficiências. Mas o 
primeiro passo é mesmo desenvolver um modelo mental que nos 
leve a desejar aprender sempre mais, a assumir riscos e a enfrentar 
desafios. Isso é crucial para o sucesso. Adotar uma atitude mental 
proativa pode ser decisivo para que todo o nosso potencial seja bem 
explorado.

Assimile isso, concurseiro. E, quando surgirem pelo seu cami-
nho as temidas reprovações, repita para si mesmo: “Vou recomeçar 
com mais empenho”, “Devo me dedicar mais às aulas”, “Vou praticar 
mais”, “Vou alterar o meu método de estudo”, “Estou chegando lá”, 
“Ainda não estava pronto para conquistar a vaga, mas estou no pá-
reo”, “Vamos que vamos!”. Verbalizar ou simplesmente mentalizar 
frases como essas o ajudará a desenvolver o mindset de crescimento 
sobre o qual conversamos.

Por fim, mais um dado da pesquisa da Dra. Carol digno de nota: 
no modelo mental de crescimento, nem sempre é necessário ter au-
toconfiança. Mesmo quando você não acredita ser capaz de fazer 
bem algo, é possível mergulhar de cabeça na tarefa e perseverar. O 
essencial é crer na possibilidade de mudar e de melhorar sempre. 
E saiba que, ainda que hoje o seu modelo mental seja do tipo fixo, 
você pode alterá-lo para o de crescimento. Nossa atitude mental não 
é algo permanente, e o livro de Dweck é repleto de exemplos que 
demonstram isso. Você não deve se conformar com o que tem. Vá à 
luta e mude!

Para concluir, conte sempre com este empreendedor que lhe es-
creve e com os colaboradores e professores do Gran Cursos Online. 
Não se esqueça de que estamos juntos na caminhada para a con-
quista do seu cargo novo e para a mudança de vida que você almeja.

“Errei mais de 9 mil arremessos na carreira. Perdi quase 300 jogos. 
Vinte e seis vezes fui escolhido para fazer o arremesso final e falhei. 
Falhei vezes e vezes na minha carreira. E foi por causa disso que me 

tornei um vencedor.” 
Michael Jordan
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ALEGRE-SE: VOCÊ ESTÁ VIVO!

“Feliz é quem atravessa a vida tendo mil razões para viver.”
Dom Hélder Câmara

Neste artigo, quero falar sobre uma questão que sempre compen-
sa ser reforçada. Quero aprofundar um pouco mais o nosso papo so-
bre o tema da alegria de viver, de estudar, de se relacionar com pes-
soas que nos são caras, de curtir cada instante da nossa existência.

Como alerta o Dr. Augusto Cury, vivemos a era de maior oferta 
de entretenimento da história; mas, apesar disso, as pessoas nunca 
estiveram tão tristes. Vejo isso na prática, pois costumo receber com 
frequência mensagens de adolescentes, jovens e adultos que não 
fazem nada além de reclamar da vida e se declarar infelizes. Para 
muita gente, é como se não houvesse nada que comemorar, nenhum 
motivo para agradecer, nenhuma fonte de alegria. Mas isso não é 
verdade, não é justo, e vou mostrar por quê.

Sou jovem, sei disso. Tenho apenas 25 anos e, pela minha pouca 
idade, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para dar conselhos. 
Todavia, fico feliz em poder dizer que não são muitos os anciãos que 
já vivenciaram tudo o que atravessei nos últimos anos como estu-
dante, como filho, como irmão, como amigo, como estagiário e, mais 
tarde, como empreendedor. Enfim, como pessoa. Penso que essas 
experiências todas me conferem algumas credenciais para redigir as 
linhas a seguir. Antes, porém, desculpe-me o atrevimento, a sinceri-
dade e a ousadia, que – reconheço – me é própria.

Não é nada fácil definir o que é a vida. Trata-se de um dom, de 
uma dádiva, de um milagre estatístico inexplicável9.1Seja o que for, 
a vida é absolutamente preciosa. Tão preciosa, que merece ser des-
frutada com zelo, com cuidado, com satisfação e… com gratidão. Dia 
após dia, a vida deve ser cultivada e adubada com um único intuito: 
gerar bons frutos, bons resultados, boa colheita.

A vida, minha amiga e meu amigo, não é vivida nem no passado 
nem no futuro. Ela acontece agora. Por isso é tão importante fazer as 
escolhas certas. Por isso é tão decisivo rodear-se das pessoas certas 
e, com sabedoria e inteligência, afastar as más quando elas atravessa-
rem o seu caminho e travarem o seu destino. Quem não prevê as coi-
sas remotas, longínquas, sujeita-se às desgraças vizinhas, próximas.

Além disso, a vida não nos é dada pronta. Ela nos é entregue 
como uma pequena e frágil planta que exige regas periódicas. Só 
com cuidados especiais, carinho e dedicação, essa planta será capaz 
9 Sobre esse assunto, leia mais em Acredite: você já nasceu vitorioso. Disponível em: http://bit.

ly/vocevitorioso
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de se transformar numa árvore frondosa e carregada de bons fru-
tos. Só depois de anos de atenção, ela será grande o suficiente para 
oferecer sombra e guarida para quem necessita, para quem merece, 
para quem é bom.

Concurseiro e leitor amigo, faça a sua vida valer. Sonhe, estude, 
faça sacrifícios, lute por seus objetivos. Tenha como missão tornar-se 
mais forte dia após dia. Defina como meta enfrentar e resolver um 
problema de cada vez. Viva a aurora de cada manhã. Encante-se com 
o pôr do sol de cada tarde. Sinta Deus – ou qualquer outra força divi-
na em que você acredite – nas coisas mais simples: nos pássaros, na 
chuva, no raio de sol, na pessoa de um amigo, na água que cai sobre 
o seu corpo durante o banho. Seja a cada dia o seu melhor eu. Seja, 
em qualquer ocasião, a melhor versão de si mesmo.

Não dê munição aos problemas. Ao contrário: extermine-os. En-
xergue neles a matéria-prima que capacitará você a desenvolver um 
coração generoso, bondoso e que faz o que faz desinteressadamente. 
Torne-se uma pessoa solidária e desapegada, dividindo o que é seu 
e descartando tudo que não tem mais utilidade. E procure se superar 
sempre. Trate de jogar o jogo da vida com regras claras e sem preju-
dicar, maltratar ou humilhar ninguém. Seja bom, seja terno, porque, 
como todos sabemos, maldade tem vida curta. Tente fazer coisas 
simples com o único propósito de transformar esses pequenos gestos 
em ações extraordinárias e que lhe deem orgulho e satisfação.

Quando for o caso, peça desculpas por suas falhas ou por ter 
proferido as palavras erradas. Seja paciente e aguarde o momento 
certo da conquista, da vitória. Sabemos bem que o tempo da vida 
é diferente do nosso (sempre queremos tudo para ontem!). Então, 
precisamos cultivar a paciência10,2sem, contudo, nos tornar acomo-
dados. Pode parecer contraditório, mas não é! O diferencial é o agir. 
A prática de atividades físicas ajuda muito a dar o primeiro passo11.3 
Escolha as modalidades que têm tudo a ver com você, com a sua 
rotina e com as suas condições físicas, psíquicas e financeiras. Você 
logo notará os benefícios.

Procure ter mais contato com a natureza, pois a integração com 
ela costuma ser a melhor forma de recobrar as energias. Aproveite 
esses momentos de troca com o universo, com o cosmos, para dar 
ouvidos à sensibilidade do seu espírito criativo e ousado. Você tem 
um, mas é preciso saber ouvi-lo.

E lembre-se: todos nós somos imperfeitos. Não podemos, por-
tanto, condenar os defeitos dos outros, mas, sim, observá-los para 
10 Quer saber mais sobre como cultivar a paciência? Leia o artigo O poder da paciência (p. 157). 
11 Para ler sobre como adquirir o hábito de praticar atividades físicas, leia Atividade física: como 

iniciar e como manter o hábito. Disponível em: http://bit.ly/atividadefisicahabito
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aprender com eles e, finalmente, identificar o que não devemos re-
petir.

Saber viver bem a vida é notar a beleza em tudo que observa-
mos; é sorver o prazer de tudo que fazemos com paixão, com amor, 
com senso de propósito. A felicidade vem na sequência, produto que 
é dessa alegria e do sentimento de plenitude que ela desencadeia. 
Sem alegria, não há saúde e, sem esta, não há virtude, não há vida. 
Um coração alegre é mais saudável, é mais forte para enfrentar os 
desafios da vida.

Portanto, alegre-se e, mesmo que esteja passando por dificulda-
des significativas, sinta-se grato. Note como você é privilegiado pelo 
simples fato de ter recebido o dom da vida.

Mas não confunda gratidão e resiliência com comodismo. Ter ale-
gria por estar vivo não significa aceitar passivamente as condições 
que lhe foram impostas. Ter alegria é reconhecer que a vida é ma-
ravilhosa e merece ser desfrutada, mas com atenção ao que pode e 
deve ser aprimorado; é saber que, enquanto há vida, há esperança 
de dias melhores. Quem não tem alegria, nem sequer busca estudar, 
capacitar-se, aperfeiçoar-se. Quem não enxerga alegria no mundo, 
nem mesmo vê sentido em viver e acredita que é tudo perda de tem-
po. Você não! Faça diferente e, por amor à sua vida, busque sempre 
melhorar.

“Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela des-
graça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade.”

Confúcio
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ATIVE O PODER DA MENTE PELA AUTOSSUGESTÃO

“Nunca diga EU não posso. Sobreponha-se ao medo pensando o 
seguinte: EU posso fazer todas as coisas através do poder da minha 

mente subconsciente.” 
Joseph Murphy

Neste texto, iremos falar sobre o tema da autossugestão. Essa 
técnica está associada ao poder do pensamento positivo e da auto-
confiança e contribui diretamente para a melhora da qualidade de 
vida de quem sabe fazer uso dela. Mas o que é mesmo autossuges-
tão? Objetivamente, consiste em um meio de comunicação entre a 
parte da mente na qual reside o consciente – que atua processando 
as informações recebidas pelos nossos cinco sentidos – e a parte re-
servada ao subconsciente – que abriga a memória de longo prazo e 
todas as lembranças, emoções, crenças, intuições do sujeito. Nada, 
nem um singelo pensamento, penetra o subconsciente sem a ajuda 
da autossugestão.

Em termos práticos, estamos falando de uma ideia persistente 
que alguém planta em si mesmo e é tão potente a ponto de produzir 
alterações de comportamento. Como mencionamos linhas acima, a 
autossugestão está intrinsecamente relacionada à técnica do pensa-
mento positivo12.1 Trata-se de um método de autodesenvolvimento 
bastante útil para criar crenças positivas a respeito de si mesmo e 
para acabar com maus hábitos. O que se pretende com o emprego 
desse método é implantar no subconsciente certas ideias, de modo 
que se passe a acreditar genuinamente na veracidade e viabilidade 
delas.

Na teoria, o ser humano foi criado para ter controle absoluto 
sobre o que entrega ao próprio subconsciente. Entretanto, a cruel 
verdade é que nem todo indivíduo consegue exercer tal controle. Isso 
explica por que tanta gente não consegue realizar os seus sonhos e 
atravessa a vida na penúria, vivenciando – mas nunca resolvendo – 
os problemas e as dificuldades da vida.

Pela autossugestão, uma pessoa é capaz de deliberadamente ali-
mentar seu subconsciente com pensamentos criativos e positivos. 
Por outro lado, se negligenciar essa capacidade, permitirá que as 
ideias de natureza destrutiva invadam a mente, uma vez que esse 
tipo de pensamento tem até mais facilidade de se propagar, sobre-
tudo em um cotidiano tumultuado como o que vivemos hoje em dia.

12 Acerca do pensamento positivo, leia O poder do pensamento positivo nos concursos e na vida 
– partes I e II (p. 160 e 163, respectivamente). 



134 

Imagine que você tenha o desejo de ser aprovado em um ex-
celente concurso público, daqueles extremamente concorridos. Uma 
situação hipotética, apenas… Desejando muito tomar posse no cargo 
dos sonhos, você se compromete, até a assinatura do ato de posse, 
a ler em voz alta duas vezes por dia a descrição dessa meta, que, se 
você for esperto, já estará anotada em seu mural dos sonhos.

Segundo acreditam pesquisadores e cientistas que estudam téc-
nicas como a da autossugestão e do pensamento positivo, a repeti-
ção em voz alta – desde que com emoção, sentimento e fé – cria o 
hábito de ter pensamentos estimulantes, o que ajuda a transformar 
desejos em ações tangíveis e concretas e, na sequência, em resulta-
dos palpáveis. A ideia da repetição diária é influenciar o subconscien-
te. Essa técnica molda a autoimagem de forma positiva, levando o 
sujeito a acreditar que, dia após dia, de todas as maneiras, está cada 
vez melhor e mais próximo de concretizar o seu sonho. Ela aumenta 
a autoconfiança e conduz à certeza de que qualquer projeto, por mais 
trabalhoso e complexo que seja, é, sim, plenamente viável.

Vamos, então, esclarecer aqui: para que desejos sejam realiza-
dos, há que pagar o preço. Então, amigo concurseiro, ao almejar um 
cargo público – com estabilidade financeira, status, poder, prestígio, 
boa remuneração e inúmeros benefícios –, você deve anotar por es-
crito o que está disposto a oferecer em troca. Depois de ter feito sua 
anotação, você deve lê-la em voz alta, e repetidamente, até interna-
lizar cada uma das ações que você se propôs executar. Não é preciso 
tecer muitos detalhes; basta, por exemplo, o simples compromisso 
de que, ao tomar posse no cargo, você dedicará todo o seu talento, 
toda a sua energia e todos os conhecimentos que acumulou em prol 
do bem comum.

Saiba que, no início, em sua primeira tentativa de controle das 
emoções, talvez você fracasse. Mas não desista! Um insucesso ou 
outro faz parte. É normal. É comum. É a regra. No fim, o sucesso só 
depende da sua capacidade de persistir, de se concentrar no desejo 
que lhe for mais caro, até que ele se torne uma ideia fixa, uma obs-
tinação. Cabe registrar, aqui, um dado relevante: o subconsciente 
aceita qualquer tipo de ordem, desde que ela seja dada, como já 
dissemos, com espírito de fé absoluta, e sob a condição de que ado-
temos conduta coerente. Em outras palavras, nada de impor à mente 
um determinado comando, mas, quando chegada a hora de fazer a 
sua parte, preferir a omissão.

Agora é com você! Eu lhe pergunto: Está em seu espírito o desejo 
forte, apaixonado, fervoroso e emocionado de tomar posse em um 
cargo público que lhe ofereça uma remuneração X, além de inúmeras 
outras vantagens? Você quer de verdade tudo que um cargo dessa 
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natureza pode trazer para você e para sua família e seus descenden-
tes? Se a resposta para essas perguntas for “sim”, então visualize-
-se no exercício desse cargo132e acredite piamente que a posse nele 
ocorrerá. O seu subconsciente fará o resto, ajudando-o a construir 
um bom plano para conquistar a vaga, que já é sua por merecimento, 
dedicação, preparação adequada e esforço pessoal.

Em outro artigo, enumeramos quatro passos143que, somados aos 
dois apresentados a seguir, deverão ajudar você a realizar os seus 
mais íntimos desejos:

Primeiro – À noite, na cama, com os olhos fechados, repita em 
voz alta o nome do cargo pelo qual você está batalhando e o valor 
da remuneração que você quer auferir. Se seu desejo é tornar-se 
um empreendedor de sucesso, pode repetir em voz alta a quantia 
que você almeja acumular em seu negócio. Em outras palavras, essa 
técnica vale para qualquer desejo plausível. Siga essa rotina todas 
as noites, até conseguir visualizar-se desfrutando de sua conquista – 
seja tomando posse no cargo ou exercendo as atribuições dele, seja 
de posse dos valores idealizados. Estamos combinados?

Segundo – Espalhe, nos lugares onde você mais permanece ao 
longo do dia, cópias do seu plano e da contrapartida que você se 
comprometeu a dar. Não se esqueça de reservar um lugarzinho na 
carteira ou na bolsa para uma dessas cópias também. A ideia é que 
você seja lembrado do seu desejo o tempo todo. Sempre que deparar 
com uma das cópias, leia o conteúdo em voz alta. É obrigatório fazer 
isso pelo menos antes de dormir e assim que abrir os olhos pela ma-
nhã, até que a ideia esteja impregnada em todas as células do seu 
corpo (rs).

Lembre-se, por fim, de que o indivíduo somente será o mestre de 
si mesmo e do seu ambiente se for capaz de influenciar positivamen-
te o próprio subconsciente.

Vamos juntos, cada um com seus desejos, trabalhando e estu-
dando até a realização deles.

“O que se estende atrás e na frente de nós carece de importância 
se o compararmos com o que está em nosso interior.”

Ralph Waldo Emerson

13 Leia Deseje, mentalize, receba! (p. 180), para entender mais sobre o assunto. 
14 Curioso para saber quais são os outros passos? Leia Dicas para Vencer a Procrastinação, que 

está disponível em: http://bit.ly/procrastinacaovenca



136 

AUTOCONFIANÇA, A CHAVE PARA O SUCESSO!

“Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa 
aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar 

de quem também gosta de você.” 
Mário Quintana

Decidi escrever este artigo depois de conversar com uma amiga 
que, embora seja muito talentosa e inteligente, é um tanto insegura. 
Ela é daquelas pessoas que, em vez de se concentrar nos inúme-
ros elogios que colecionam, focam nas poucas críticas que recebem; 
aquele tipo que deveria aproveitar eventual feedback para tentar se 
desenvolver ainda mais, mas prefere continuar perdendo o sono por 
causa das suas inquietações.

Em resumo, minha amiga não tem autoconfiança, e isso a abala 
demais, mexe com ela mais do que o necessário. Em outro texto, 
conversamos sobre coragem151e decidi a dar sequência ao assunto. 
Resolvi escrever sobre outro ingrediente que, tal como a coragem, é 
determinante na receita para alcançar o sucesso na vida, na profis-
são, no amor, na sociedade, na comunidade. Por isso, neste texto, 
vamos falar sobre autoconfiança.

Recentemente, participei de um congresso sobre neurociência 
em Brasília-DF. Todos os palestrantes do evento mencionaram a in-
crível e inexplicável capacidade do nosso cérebro e da nossa mente. 
Estima-se que cada um de nós tem no mínimo 86 bilhões de neurô-
nios que se desdobram em trilhões de ramificações e executam igual 
número de conexões. Sem exagero, trata-se de um universo dentro 
de uma pessoa, e esse universo tem dimensão que até hoje a ciência 
não foi capaz de mensurar com precisão. Somos a mais complexa 
criação que já existiu e – tudo indica – que vai existir.

E olhe que a complexidade só aumenta: todos os dias acordamos 
com novas células com potencial para desenvolvimento intelectual. 
Em outras palavras, renovamos diariamente nossa capacidade de nos 
reinventar e de otimizar e adaptar os nossos circuitos neurais. A essa 
habilidade dá-se o nome de neuroplasticidade.

A verdade é que todos nós nascemos inteligentes. Não bastasse 
isso, a vida nos dá possibilidades infinitas de nos tornarmos mais in-
teligentes ainda. Tudo isso vai muito além do que a ciência consegue 
compreender. Apesar disso, muitos de nós se recusam a ter confiança 
em si mesmos e não aproveitam dádivas como a neuroplasticidade, 
das quais apenas os humanos desfrutam. Tornam-se reféns de cren-
ças sem lógica alguma sobre si mesmos, muitas vezes maliciosa-
15 Para saber mais sobre esse assunto, leia A coragem (já) está dentro de você (p. 115). 
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mente impostas pelos outros. Passam a acreditar que são incapazes, 
que não são inteligentes nem corajosos, ignorando o fato de que a 
natureza do ser humano é mais similar à das águias, que voam cada 
vez mais alto, do que à das galinhas, que não se arriscam a bater as 
asas por mais do que alguns metros.

A autoconfiança é a grande responsável por alguns milagres. Ela 
é capaz de transformar mentalidades e ajuda a materializar sonhos 
antes tidos como impossíveis. Se você duvida de mim, leia um bom 
livro de história e avalie se os grandes homens e as grandes mulhe-
res que já passaram pela Terra acreditavam em si mesmos ou não. 
Será que Júlio César era autoconfiante? E Cleópatra? E Alexandre, o 
Grande? E Gengis Khan?

Amigo concurseiro, siga meu conselho: antes de sair para as-
sistir a uma aula, para estudar – seja em uma biblioteca, seja em 
seu quartel-general – ou, ainda, para resolver as provas do concurso 
quando chegar o dia para o qual você vem se preparando com tanta 
dedicação, vista a capa da autoconfiança. Nada será capaz de fazer 
mais por você do que ela. Se você agir com determinação e se deixar 
dominar pela coragem, pela fé, pela paciência e pela autoconfiança, 
também estará, claro, em paz consigo mesmo. Isso o levará a supe-
rar quaisquer obstáculos e a vencer em toda e qualquer circunstân-
cia. Tendo confiança em si próprio, você alcançará o seu potencial 
humano e, na sequência, a vitória.

Com autoconfiança e autoestima elevadas, ainda que investidas 
de humildade, sem orgulho e arrogância desmedidos, não há erro: 
conquistaremos tudo que traçarmos na mente. Só devemos ter o 
cuidado de não permitir que mentes fracas, pobres, pequenas enfra-
queçam a nossa confiança, pois a vitória torna-se inalcançável para 
quem não confia em si mesmo ou é facilmente influenciável.

É daí que vem minha reiterada recomendação para que nos afas-
temos de quem não acredita em nós. Sobretudo, quem é concurseiro 
não pode perder tempo em relacionamentos com pessoas que não o 
apreciem por quem ele é, que não acreditem no potencial do “ami-
go”. Sempre – mas sempre mesmo! – confie mais naquilo em que o 
seu coração acredita e menos no que os outros dizem ou acham. Não 
estou sugerindo que você ignore críticas ou um feedback construtivo, 
essenciais para a melhoria e o desenvolvimento contínuos. O pro-
pósito do meu conselho é que você não seja consumido por críticas 
infundadas nem as deixe destruir tudo de bom que você já fez e con-
tinua fazendo. Esse é o erro que a amiga, que mencionei no início do 
artigo, comete. Não quero que aconteça o mesmo com você.
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Então, aceite a voz amiga deste jovem empreendedor, que já 
enfrentou muitos perrengues, e revele sempre o melhor de si. Não 
importa se tudo e todos estejam conspirando contra você; tenha con-
fiança em seus valores, em seus talentos, em seu potencial, em sua 
capacidade, que ninguém – ninguém mesmo! – lhe roubará a vitória. 
Pode até ser que você perca algumas batalhas, mas, com toda cer-
teza, ganhará a guerra, conquistando a vaga no serviço público que 
tanto deseja.

Para se fortalecer, registre desde logo no seu mural dos sonhos 
este mantra: “Só eu mesmo poderei calar a minha capacidade ou 
duvidar dela”. E vá além, não se permitindo duvidar da capacidade 
dos outros. Tenha empatia. Deixe o julgamento de lado e resista à 
tentação de criticar, não só para não correr o risco de ser injusto, mas 
também para evitar que sua atitude se reverta contra você mesmo 
no futuro. Já falamos sobre como o universo pode conspirar a nosso 
favor ou contra nós, de acordo com a nossa postura em relação aos 
outros e ao mundo. Portanto, não caia nessa!

E lembre-se sempre: quem é autoconfiante não tem medo de 
se separar do grupo, portanto não segue passivamente o rebanho. 
Quem é autoconfiante tem ideias autênticas e convicções próprias e 
não se deixa influenciar demais pelas opiniões alheias. Alguém assim 
tem mais foco na solução e menos nos problemas.

Sabe-se que as pessoas que têm confiança em si próprias co-
mandam, administram e controlam todos os outros sentimentos. Po-
nha em prática as suas qualidades, confiando nelas e em si próprio, 
que você viverá muito melhor. Acredite: será mais fácil até mesmo 
conviver com os outros. Tenha em mente, ainda, que aquilo que você 
tem hoje não é uma representação do seu potencial nem de como 
será a sua vida. Há pessoas que, embora hoje morem em palácios, 
guardam um futuro nada promissor. O contrário é igualmente ver-
dadeiro: há quem, apesar de não ter nem um real em conta neste 
momento, sabe que o destino lhe reserva grandes feitos.

Em síntese, caro amigo, carregue no peito e na mente – sem ar-
rogância, insisto – uma autoestima inabalável em qualquer circuns-
tância. O melhor certamente está por vir. Seja autoconfiante e saia 
do escuro! O mundo precisa do seu brilho. Ofusque com ele os inve-
josos, os despeitados, os ranzinzas!

Concluindo a nossa conversa, gostaria de deixar para reflexão o 
resumo de um texto do jovem neurocientista Bruno Pitanga:
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Não se desespere, espere.
Não se preocupe, ocupe.
Não se torture, ature.
Não pressione, impressione (pela simplicidade, pela hu-

mildade, pela elegância).
Não atrapalhe, trabalhe.
Não conspire, inspire.
Não se apavore, ore (a Deus, aos santos, pedindo forças e 

energia).

E não perca tempo, aproveite seu tempo.
Não custa lembrar que todos nós morreremos um dia, mas nem 

todo mundo sabe viver. Não seja mais um dos que deixam de apro-
veitar a vida. Procure curtir mais o caminho – a jornada – do que a 
chegada ao destino. Você é a criação mais incrível no universo – nem 
mesmo os cientistas mais inteligentes e bem pagos do mundo conse-
guem explicar como você existe –, e suas possibilidades são infinitas. 
Você é uma obra-prima. De fato, não existe ninguém como você no 
Universo.

Uma pedra pode ser preciosa por ser rara, mas você é único e, 
portanto, ainda mais precioso. E o seu valor não está no que você 
tem de parecido com outros, mas naquilo em que você é diferente. O 
seu cérebro está se reinventando todos os dias, criando novas cone-
xões em infinitas possibilidades. No despertar diário, você tem uma 
nova chance de fazer tudo dar certo. Então, faça! Você foi criado para 
voar, não para rastejar. Não deixe ninguém convencê-lo do contrário.

Vamos juntos, construindo alicerces e sempre autoconfiantes, 
rumo à vitória!

“Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da 
vida e disse-lhe: ‘NÃO tenho medo de vivê-la’.” 

Augusto Cury
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CUIDADO COM AS SUAS COMPANHIAS

“As más companhias são como um mercado de peixe, acabamos por 
nos acostumar ao mau cheiro.”

Provérbio chinês

Não faltam ditados populares, provérbios e passagens bíblicas 
para nos alertar quanto aos problemas que podem advir da escolha 
de más companhias. Independentemente do contexto, seja na vida 
em comunidade, seja no trabalho, seja, mais especificamente, no es-
tudo para concurso público, lá está a sabedoria popular e divina para 
nos aconselhar: “Antes só do que mal acompanhado”; “Diga-me com 
quem andas e te direi quem és”; “Quem anda com os sábios será 
sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição”.

Conselhos como esses ecoam o que a humanidade aprendeu ao 
longo da história. A vida e a arte estão repletas de exemplos de par-
cerias entre personagens que completam ou completavam de forma 
muito positiva um ao outro. Steve Jobs e Steve Wozniak, Bill Gates 
e Steve Ballmer e Sergey Brin e Larry Page mudaram o mundo na 
área da tecnologia. Sherlock Holmes e Watson e Batman e Robin, por 
sua vez, são o retrato, na ficção, do poder do trabalho em equipe. 
Eu mesmo tiro a prova dessa verdade diariamente, ao lado do meu 
amigo e sócio, Rodrigo Calado. Duplas de sucesso são bastante co-
muns, mas também há trios e quartetos famosos. Um exemplo é o 
dos empreendedores Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Al-
berto Sicupira, que estão por trás de algumas da maiores operações 
empresariais do mundo e do Brasil; outro é o dos roqueiros britânicos 
que formaram a banda de maior sucesso de todos os tempos: The 
Beatles.

Os indivíduos que dão ouvidos à sabedoria ancestral sobre o as-
sunto costumam colher bons frutos dessa decisão. Abraham Lincoln, 
por exemplo, conquistou a confiança e o respeito dos seus liderados 
ao firmar fortes alianças, tanto pessoais, quanto profissionais. Lin-
coln sabia na sua época o que todo líder eficiente tem de saber hoje: 
alianças salutares são fundamentais para que a visão, o projeto, a 
meta, o objetivo se torne realidade.

Mas por que estou falando disso? Por que fiz essa introdução 
toda? Porque você, concurseiro, para conquistar a sua vaga no ser-
viço público, precisa saber que é imprescindível escolher muito bem 
as suas companhias durante toda a sua jornada. Você deve selecio-
nar dentre os seus “concorrentes” aqueles que participarão dos seus 
grupos de estudos e dividirão com você muito mais do que o mate-
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rial de estudo; dividirão sentimentos, experiências, traumas, medos, 
sonhos, fraquezas, talentos. Opte por conviver com pessoas que o 
incentivem e você terá nelas melhores companhias do que seria a 
companhia de si próprio.

Não podemos escolher a nossa família. Não podemos escolher 
direito nem sequer os políticos da nossa cidade, do nosso estado ou 
do nosso país, já que muitos deles são, na verdade, herdeiros das 
áreas de influência de seus pais ou de terceiros. Já quando se trata 
de escolher quem nos acompanhará em nosso projeto de estudos, 
precisamos ser firmes e fazer a escolha pelo que as pessoas poderão 
agregar à nossa missão. Pode ser carinho, pode ser apoio, pode ser 
atenção, pode ser informação, pode ser força, pode ser segurança. 
O que importa é que nossos companheiros sejam nossos mais leais 
escudeiros e não apenas ladrões de solidão, sugadores de energia ou 
desvirtuadores de sonhos, de percurso, de futuro.

Nesse intuito de se unir às melhores companhias, deixe para trás 
e bem longe as pessoas insensatas, preguiçosas, pervertidas, ne-
gativas, destruidoras de sonhos. Tente descobrir as qualidades de 
quem está ao seu redor. Passe um tempo com os que têm poten-
cial, conhecendo a rotina deles, suas paixões e até seus familiares. 
Desprovido de qualquer forma de preconceito, aproxime-se de quem 
consegue demonstrar empatia e respeito pelo outro. E cuidado! Não 
se deixe seduzir nem se corromper por tentativas de desviar você do 
sonho que é a conquista da carreira no serviço público. Repita para si 
mesmo sempre que puder e, principalmente, toda vez que se sentir 
fraquejar: “Ninguém vai me desviar do meu sonho!”.

Vamos juntos, e na companhia dos bons, rumo à mudança de 
vida que tanto buscamos!
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DESMOTIVADO(A)? CONFIRA 5 DICAS VALIOSAS PARA 
VOCÊ NÃO DESISTIR E CONTINUAR ESTUDANDO!

Um dos maiores desafios que o concurseiro pode enfrentar é 
manter-se motivado e persistente nos estudos mesmo em períodos 
de turbulência e de incertezas como o que vivemos atualmente no 
Brasil. Para piorar, muitas vezes ele ainda tem de fazer isso sem con-
tar com o apoio financeiro ou psicológico, seja da família, seja dos 
amigos.

Para alcançar a sonhada aprovação, não basta dominar boas téc-
nicas de estudo ou contar com inteligência fora do comum. Na gran-
de maioria dos casos, quem é mais dedicado e organizado é quem 
passa e se classifica. E isso se aplica inclusive aos concursos de mais 
alto nível, que costumam ser bastante exigentes, tanto em relação à 
quantidade e à variedade do conhecimento cobrado, como em rela-
ção à profundidade deles.

Com isso em mente, pensei em apresentar 5 dicas para você se 
manter focado em seu projeto de aprovação. Leia e releia sempre 
que pensar em desistir ou em sair da “fila”.

1. Seja otimista. Já dizia o maior empreendedor brasileiro de 
todos os tempos, Jorge Paulo Lemann: “Prefiro ser otimista. Não co-
nheço muitos pessimistas bem-sucedidos”. Ignore os “matadores de 
sonhos”, aqueles sujeitos com alto grau de negatividade e que sempre 
nos fazem desanimar. Estou me referindo àquele tipo de gente que 
repete que não adianta estudar, porque concurso público é “uma fura-
da”, “um jogo de cartas marcadas”; porque “apenas gênios passam”; 
porque “os concursos públicos vão acabar”. Nós do Gran Cursos Online 
sabemos bem que todas essas afirmações são mentirosas. Afinal, já 
testemunhamos centenas de milhares de aprovações de ex-alunos 
nossos, e até hoje não conhecemos nenhum que pudesse ser con-
siderado gênio. Quanto à possibilidade de extinção dos concursos 
públicos, só tenho a dizer que eles são uma garantia constitucional, 
prevista no art. 37, inciso II, de nossa Carta Magna. 

Pela mesma razão que devemos fugir da negatividade típica dos 
pessimistas, é importante evitarmos perder muito tempo em grupos 
de WhatsApp e Facebook. Os membros das redes sociais costumam 
especular demais, sem contar que parecem se dedicar de corpo e 
alma à missão de provocar desespero nos concurseiros. Preferem 
agir assim a trocar informações relevantes sobre os concursos e a 
oferecer boas dicas de estudo. Por isso, inspire-se no herói grego 
Ulisses, que tapou os ouvidos para ignorar o canto hipnótico das se-
reias – que o levaria ao fracasso. Simplesmente não dê ouvidos ao 
que se diz nas redes sociais. 
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2. Lembre-se sempre do motivo pelo qual você começou a 
estudar. Nunca esqueça o que o levou a estudar para concurso pú-
blico. Na maioria das vezes, foi a busca por melhoria de vida – tanto 
para você como para sua família. Lembre-se de que a dor da prepa-
ração é passageira, ao passo que o cargo público é para sempre. 

Quando vislumbramos o nosso objetivo maior, conseguimos fazer 
enormes sacrifícios para alcançá-lo logo. Uma ação que pode ajudar 
a manter o objetivo bem claro para você é criar um “mural dos so-
nhos”, que deve ser instalado em local visível, de preferência na área 
onde você estuda. Cole nele fotos do prédio onde você quer trabalhar, 
anote os benefícios e as vantagens da carreira pública que você es-
colheu e, se for possível, anexe um contracheque atualizado do cargo 
pretendido. Se o concurso estiver demorando para sair, lembre-se de 
que essa demora ainda é muito inferior ao tempo necessário para pro-
gredir na iniciativa privada ou para concluir uma segunda graduação.

3. Estabeleça metas de curto prazo. Muitas vezes nos sentimos 
frustrados ou julgamos que nosso desempenho está muito fraco, quan-
do, na verdade, apenas cometemos o erro de estipular metas nada 
razoáveis. O autor americano e professor da Universidade de Harvard 
John Kotter costuma dizer que, “para liderar mudanças significativas 
em uma organização, é necessário gerar vitórias de curto prazo”. 

O mesmo vale para o mundo dos concursos. Você precisa definir 
metas que sejam viáveis. Aos poucos, vá aumentando progressiva-
mente o grau de dificuldade delas, até atingir o seu objetivo final. Se 
você sabe que, para se tornar competitivo a ponto de ser aprovado, 
por exemplo, no próximo concurso de Auditor-Fiscal da Receita Fe-
deral, é necessário acertar, em média, 85% das questões sobre Con-
tabilidade nos simulados, mas atualmente você só consegue acertar 
cerca de 40%, estabeleça metas graduais. Esforce-se para acertar 
50%, depois 60%, até chegar ao objetivo de 85%. E comemore cada 
uma dessas vitórias, celebrando o seu progresso. Agindo assim, você 
se mantém motivado para seguir em frente.

4. Pratique atividades físicas. Existem inúmeros estudos de 
universidades de renome que comprovam que a atividade física faz 
bem à concentração, aumentando a capacidade cognitiva, reduzindo 
o estresse e aumentando a sensação de felicidade e a capacidade de 
estudar por mais tempo. Praticar atividades físicas, especialmente 
as aeróbicas (caminhar, correr, nadar, pedalar etc.), no mínimo três 
vezes por semana, aumentará o seu rendimento, a sua sensação de 
bem-estar e o seu progresso nos estudos, além da sua capacidade 
de reter informações. 
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Não pense que a prática de atividades físicas é perda de tempo. 
O ganho em aumento da produtividade nos estudos compensará – e 
muito – essas poucas horas gastas na academia, nas ruas ou nos 
parques. Sem contar que você ainda tem a possibilidade de conciliar 
exercício físico com estudo, salvando audioaulas em seu dispositivo 
móvel para ouvi-las enquanto se exercita.

5. Crie uma rotina profissional de estudos. Costumo reco-
mendar aos nossos alunos uma técnica de base científica para de-
senvolver o hábito de estudar diariamente. Ela consiste em repetir 
a rotina (no caso, a rotina de estudar) durante vinte e um dias se-
guidos, sempre no mesmo horário e pelo mesmo período de tempo. 
Não importa se é dia útil, feriado ou fim de semana; sente-se, inicie 
o cronômetro e só se levante depois de ter passado o tempo que você 
determinou para os estudos. Pronto! Ao cabo das três semanas, o 
hábito terá sido desenvolvido.

Aprendemos com Aristóteles que “somos o que fazemos repe-
tidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”. 
Esse hábito contínuo ajudará você a manter a motivação em estudar 
sempre. Como um atleta que pratica todos os dias, você sentirá falta 
de exercitar o cérebro. Esse tipo de “vício” saudável – no caso, o vício 
de estudar – fará parte de sua vida até você atingir o objetivo traçado 
para si mesmo.

Acredito que essas 5 dicas são de grande utilidade para qualquer 
concurseiro, do mais graduado ao que está iniciando hoje o projeto 
de estudar para concurso. Fique de olho em nosso blog. Nele, di-
vulgamos com frequência artigos como este, motivacionais e com 
informações diversas que vão ajudá-lo a seguir em frente em seu 
projeto de mudança de vida. Lembre que existem somente dois tipos 
de candidatos: os que passam e os que desistem.
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O PODER DA FÉ PARA OS CONCURSEIROS

“Não deixe que ninguém tire a sua esperança.” 
Papa Francisco 

Ao contrário do que você possa ter imaginado ao ler o título des-
te artigo, o tema que escolhi não é de cunho religioso. Sou, de fato, 
cristão – católico devoto –, mas respeito todos que pensam diferente 
de mim, seja quem segue outras crenças, seja quem não acredita em 
ser divino nenhum. No entanto, tenho absoluta convicção de que, in-
dependentemente da crença ou da ausência dela, é necessário, sim, 
ter fé. Digo fé no sentido mais amplo da palavra, como explicarei a 
seguir.

A palavra “fé” tem significados em quantidade e força diametral-
mente opostas à extensão da pequena palavra. E é milenar a história 
por trás de conceitos por ela abrangidos. Um dos seus possíveis sig-
nificados é confiança, a confiança que temos naquilo que considera-
mos verdadeiro ou digno de crédito. Outro é adesão, adesão absoluta 
a certas ideias e princípios que julgamos importantes e valorosos. 
Em síntese, fé é o sentimento de crença em algo ou em alguém, 
independentemente de esse algo ou alguém ter natureza divina ou 
não. Acreditar é ter a certeza de que acontecerá tudo que se espera, 
desde que se aja de acordo com determinadas virtudes e valores.

Agir com fé é carregar no coração e na mente a certeza de que 
um desejo se realizará, de que algo muito aguardado chegará, de 
que o que se busca será alcançado. É mais do que crer; é ter fortes 
motivos para saber que, cedo ou tarde, os sonhos se realizarão.

Onde há fé, há boas obras sendo executadas, porque onde há fé 
há o forte desejo de fazer o bem. Por outro lado, quem não tem fé 
pensa pequeno. Uma pessoa fervorosa pensa grande porque sabe 
que a sua crença é maior do que tudo: maior do que qualquer obstá-
culo, maior do que qualquer pensamento ou sentimento ruim. A pes-
soa arrebatada pela fé tem uma imensa vantagem sobre as demais: 
ela consegue nutrir a coragem e a força muito mais do que os medos.

Pense nisso, concurseiro, e pare de impor limites ao seu sonho 
de conquistar um cargo público. Passe a depositar fé nesse projeto, 
e nenhum obstáculo será grande o bastante para impedir você de 
alcançar seu objetivo. Se a sua vontade de vencer e de se tornar 
uma autoridade pública for maior e você tiver mais fé em si mesmo, 
conseguirá chegar lá.

Amigo leitor, uma preparação adequada, com ações concretas e 
combinadas com muita fé, é arma poderosa para ajudar você a con-
quistar a carreira pública e o que mais estiver em seus planos. Acre-
dito de verdade que, enquanto a fé estiver presente em seu coração, 
todos os seus mais íntimos sonhos estarão ao alcance das mãos, 
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a um passo de se tornarem realidade. Tenha a fé como aliada – a 
mais poderosa que você pode conquistar – e use-a para fomentar a 
sua determinação. Acredite: uma combinação assim vence qualquer 
desafio, seja ele uma banca examinadora mais rígida ou uma concor-
rência de mais alto nível. Com fé e determinação, nada é impossível.

Há outra verdade que você deve assimilar: quem tem fé nunca 
está sozinho e nunca se desespera. Pode até sofrer e passar por 
uma dificuldade ou outra e por algumas decepções, como todos que 
arriscam algo na vida. A diferença é que passará por tudo isso com 
a consciência de que algo muito bom – como a desejada aprovação 
com classificação no concurso dos sonhos – só se torna realidade 
depois de uma boa dose de sacrifício, dor, choro e privação. A pessoa 
com fé sabe que terá de investir – recursos financeiros e emocionais 
–, além de ser bastante paciente para aguardar o tempo necessário 
antes de conquistar o senso de merecimento e, na sequência, a vi-
tória.

A nossa fé é testada a todo instante. Por isso, há que lutar dia 
após dia para nutri-la continuamente, a fim de que supere cada uma 
das provações e se mantenha viva. Quem não tem fé em nada tam-
pouco conquista o que quer. Como nunca acredita na possibilidade de 
as coisas darem certo, deixa de agir e perde as oportunidades que 
surgem. Vive uma vida pequena e sem propósito, enfim.

Então, se você me permitir, caro amigo, quero recomendar que 
você confie em suas crenças. Não importa se você crê em Deus, 
no poder das orações, em mantras, em amuletos, em santos, nos 
seus próprios talentos, em histórias de superação ou apenas em você 
mesmo. Simplesmente confie, com todo o vigor que puder.

Entre as pessoas que conheci ao longo da vida, as que tiveram 
o mais brilhante futuro e alcançaram as maiores conquistas foram 
aquelas que carregavam – na alma e na mente – muita fé, aquelas 
que a exalavam por todos os poros. Porque essas pessoas não ti-
nham incertezas, não tinham tempo para dúvidas, muito menos para 
medos. Elas tinham FÉ. Responda à pergunta: você conhece alguém 
bem-sucedido que não tinha fé em que os seus projetos dariam certo?

Para concluir a nossa conversa de hoje, gostaria que você ano-
tasse bem esta última reflexão: “Fé e medo não se dão bem. Onde 
um estiver o outro não estará”.

Então, com muita fé, sigamos juntos em busca da conquista da 
vaga. Combinado?

“A fé não é algo para se entender, é um estado para se transformar.” 
Mahatma Gandhi



147 

FILMES MOTIVACIONAIS A QUE TODO CONCURSEIRO 
DEVE ASSISTIR

Sabe quando estamos sem nenhuma energia, sem vontade de fa-
zer nada, muito menos de estudar para concurso? Em momentos as-
sim, tudo que queremos é ficar deitados em frente à tevê descansan-
do, não é mesmo? Saiba que mesmo esses períodos de pausa podem 
ser revertidos em períodos de ócio criativo. Você pode, sim, assistir a 
vários filmes, mas dê preferência àqueles de conteúdo motivacional. 
Particularmente, recomendo os que contam a história de pessoas tidas 
como extraordinárias por causa da inteligência, do talento, da simpli-
cidade ou da sabedoria. É no mínimo edificante dar ouvidos a lições de 
garra, de fé, de superação, de humildade, de luta heroica e obstinada 
por um sonho, por um amor, por uma vida feliz. Busque inspiração em 
histórias assim. Você não vai se arrepender.

Sempre dediquei muito do meu tempo a filmes dessa nature-
za. Dois deles se tornaram meus favoritos. Refiro-me aos ótimos 
“Homens de Honra” e “À Procura da Felicidade”. Eles nos ensi-
nam grandes lições de caráter e de perseverança e contêm intensos 
e emocionantes ensinamentos que podem ser úteis ao concurseiro 
de plantão. Mas há muitos outros filmes do gênero que podemos 
recomendar. Os que apresentaremos neste artigo trazem exemplos 
de pessoas dotadas de incrível capacidade de superação. Prepare-se 
para cenas de fazer até o mais durão dos gladiadores do império ro-
mano se emocionar.

Nossa intenção é compartilhar com você, amiga e amigo leitor, 
histórias de homens e mulheres que, no caminho para o sucesso, ex-
perimentaram provações e sacrifícios, superaram obstáculos e passa-
ram por momentos de sofrimento. Falaremos de pessoas que foram 
testadas em sua fé, em seus princípios e em seus valores morais e 
éticos, mas resistiram à tentação de um dia desistir de seus sonhos. 
Elas nos ensinam que não existe sucesso sem renúncia nem vitória 
sem algumas derrotas. Mais do que isso: mostram que um indivíduo 
sozinho é incapaz de grandes realizações. Carecemos de fé, da ajuda 
do próximo, de uma oportunidade e, às vezes, até da intervenção 
divina. Vamos à lista de filmes:
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1. A TEORIA DE TUDO

Baseado na biografia de 
Stephen Hawking, o filme 
retrata a trajetória do jovem 
astrofísico (interpretado por 
Eddie Redmayne), que faz 
importantes descobertas so-
bre o tempo enquanto vive 
um belo romance com a alu-

na de Cambridge Jane Wide (Felicity Jones).
O diferencial da história é que, aos 21 anos de idade, Hawking 

recebe a notícia de que sofre de uma doença motora degenerativa. 
O maior ensinamento do filme reside na percepção de que o corpo 
pode até padecer, mas a mente é capaz de perseverar. A do brilhante 
astrofísico continua trabalhando e formulando hipóteses precisas so-
bre a origem da vida, a despeito de todas as limitações físicas que a 
doença lhe impõe. É paixão, ciência e inteligência em ação.

2. MEU NOME É RÁDIO

A história se passa em 
1976, em Anderson, Caro-
lina do Sul, mais precisa-
mente na escola secundária 
T. L. Hanna. Harold Jones 
(Ed Harris) é um treinador 
de futebol americano que 
fica tão envolvido em prepa-

rar seu time que raramente reserva tempo para a filha, Mary Helen 
(Sarah Drew), ou para a esposa, Linda (Debra Winger). Jones conhe-
ce James Robert Kennedy (Cuba Gooding Jr.), um garoto que não fala 
e é considerado “lento” pela comunidade local.

Ninguém na cidade sabe nem o nome do rapaz, que sempre pe-
rambula em volta do campo de treinamento. Quando alguns dos atle-
tas fazem uma brincadeira de péssimo gosto com ele, o treinador, 
na tentativa de compensar, torna-se seu protetor. Como ele não tem 
nome conhecido e gosta de rádios, Jones passa a chamá-lo, simples-
mente, Rádio. Os dois desenvolvem uma grande amizade, mas o que 
ninguém sabe é que, pelo menos em parte, a verdadeira motivação 
do cuidado de Jones para com Rádio tem origem em um episódio do 
passado do treinador.
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Jones aprende muito com a simplicidade de Rádio. E este se mos-
tra capaz de desenvolver novas habilidades graças ao apoio de seu 
tutor. A lição do filme para nosso contexto de concurseiros? Todo e 
qualquer relacionamento pode nos propiciar grandes ensinamentos 
quando estamos prontos para assimilá-los.

3. PATCH ADAMS – O AMOR É CONTAGIOSO

Em 1969, depois de uma 
tentativa de suicídio, Hunter 
Adams (Robin Williams) se 
interna voluntariamente em 
um sanatório. Lá, descobre 
a vocação para ser médico. 
Ele quer ajudar as pessoas, 
então sai da instituição e en-
tra para a faculdade de me-
dicina. No início, seus méto-

dos poucos convencionais causam espanto, mas, aos poucos, vão 
conquistando a todos. A exceção é o reitor da universidade, que a 
todo custo tenta encontrar um motivo para expulsar Adams, apesar 
de o estudante ser o primeiro colocado da turma.

O amor ao próximo, a ousadia e a paixão pela profissão são os 
fatores que movem o médico Adams. Filme de pura magia e emoção.

4. QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO

Jamal K. Malik (Dev Pa-
tel) é um jovem que traba-
lha servindo chá em uma 
empresa de telemarketing. 
Sua infância foi bem difícil, 
com ele sempre precisando 
fugir da miséria e da violên-
cia até conquistar o empre-
go que ocupa no momento 
da narrativa. Um dia, Jamal 
se inscreve no popular programa de tevê “Quem quer ser um milio-
nário?”. No início desacreditado, o rapaz encontra em fatos de sua 
vida as respostas para as perguntas que lhe são feitas no concurso.

Eis aí uma situação possível de acontecer com você que estuda 
para concurso. É bem comum ouvirmos relatos de candidatos que 
acertaram várias questões de prova não por terem lido a respeito do 
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assunto, mas por terem visto a informação em algum documentário, 
artigo ou revista, ou por terem discutido o tema com um colega, um 
amigo, um parente. E olhe que os pontos garantidos dessa forma 
podem fazer a diferença entre a aprovação e a reprovação.

5. MEU NOME É KHAN

Khan é um autista funcio-
nal, portador da Síndrome de 
Asperger. Muçulmano, apaixo-
na-se por uma indiana em São 
Francisco, nos Estados Unidos, 
antes dos eventos do Onze 
de Setembro. O personagem 
é encantador por essência e 
por definição. Sua inabilidade 
em compreender figuras de 

linguagem nos rende momentos deliciosamente engraçados, e sua 
persistência mesmo diante das maiores adversidades nos oferece 
grandes lições. A principal delas vem de sua mãe: ela ensina que as 
pessoas se dividem em apenas dois grupos: o dos bons, que fazem 
coisas boas; e o dos maus, que fazem coisas más. Tudo mais – na-
cionalidade, credo, cor da pele, posicionamento político, preferência 
sexual, ou seja lá o que for – simplesmente não importa. É esse en-
sinamento que guia Khan da primeira à última cena do filme.

Para o protagonista, a palavra dada é mais do que sagrada. No 
leito de morte da mãe, Khan lhe promete que será feliz. Por isso, 
quando ele encontra a felicidade plena, mais ou menos na metade do 
filme, o sentimento de redenção que isso nos provoca é arrebatador. 
Nós torcemos por ele. Nós vibramos por ele. Nós nos alegramos por 
ele. Muitas emoções e lágrimas correrão durante a exibição desse 
belo filme do cinema de Bollywood.

6. UMA LIÇÃO DE VIDA (título oficial em Português)/O ALUNO 
(título no Netflix)

Na juventude, Maruge 
lutou pela liberdade de seu 
País, tendo sido preso e tor-
turado no processo. Agora, 
aos 83 anos, valendo-se de 
um discurso em que o pre-
sidente do Quênia garante 
educação para todos, ele de-
cide se matricular numa es-
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cola primária. Como a escola tem mais crianças do que sua estrutura 
precária comporta, a matrícula do homem é negada, e ele precisa 
insistir muito até ser aceito. Entretanto, quando efetivamente inicia os 
estudos, torna-se motivo de muita indignação na comunidade, o que 
coloca em risco sua segurança.

O filme é baseado em fatos reais. Maruge foi a pessoa mais velha 
a ingressar na escola primária. Sua perseverança e determinação em 
aprender a ler beiram o desespero. Porém, essa pequena atitude em 
busca de um sonho se converte em uma provocação política e social 
na pequena comunidade, gerando revolta entre os moradores. O fil-
me é um drama tenso, mas belíssimo e inspirador. Ensina que nunca 
é tarde para aprender.

7. TREINO PARA UMA VIDA – COACH CARTER

Mais um filme que 
conta uma história real e 
inspiradora de outro per-
sonagem exemplo de vida 
e de superação. Aqui, 
acompanhamos a saga 
de um técnico de basque-
te extremamente preocu-
pado com o desempenho 

escolar dos jogadores. O treinador apresenta aos jovens um futuro 
longe das gangues e da prisão, única realidade que eles conhecem 
até então. O time dos garotos coleciona apenas derrotas, de modo 
que eles não acreditam nem na capacidade individual nem na da 
equipe. São indisciplinados, briguentos, desrespeitosos, confusos e 
amedrontados. Convivem com perdas e com a separação de pessoas 
que amam. A verdade é que não têm sonhos para realizar. A vida 
de cada um deles é um verdadeiro caos. Como podem ter visão de 
futuro se nunca pensaram em ser alguém diferente daqueles com os 
quais convivem?

Em meio ao desânimo e à descrença dos demais professores, 
dos pais e dos próprios alunos, o técnico desafia os jovens a buscar 
algo que vá além do que eles aprenderiam na quadra. Seu objetivo é 
transformar aqueles meninos pobres e desmotivados em vencedores 
não apenas no esporte, mas também na vida.
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8. MÃOS TALENTOSAS

O filme conta a história 
real do menino pobre que se 
tornou neurocirurgião de fama 
mundial. Ben Carson (Cuba 
Gooding Jr.) era um garoto po-
bre de Detroit. Desmotivado, 
só tirava notas baixas na esco-
la. Tudo levava a crer que ele 
seria mais um fracassado na 

vida. Mas eis que, aos 33 anos de idade, ele se torna o diretor do 
Centro de Neurologia Pediátrica do hospital.

Ben Carson fez cirurgias inovadoras nos primeiros sete anos de 
sua carreira. Ficou famoso por concluir com sucesso intervenções 
como hemisferectomias e separação de gêmeos siameses. No passa-
do, poucos gêmeos sobreviviam ao procedimento.

O neurocirurgião é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e 
relata em seu livro “Mãos Dotadas” que a religião o ajudou em várias 
fases da sua vida. Segundo seu testemunho, Deus e a fé foram os 
grandes responsáveis por ele atingir os bons resultados que lhe são 
atribuídos. Em suas próprias palavras: “Nunca se torne demasiado 
grande para Deus. Nunca exclua Deus da sua vida”.

9. UM SONHO POSSÍVEL

Big Mike (Aaron Quinton) 
é filho de uma mãe viciada em 
drogas e não tem nem mesmo 
um lugar seguro onde dormir. 
Embora leve jeito para os 
esportes, falta a ele algo mais 
do que dinheiro; faltam-lhe 
amor e ódio. Por mais confuso 
que isso possa parecer, o 
menino que aprendera a fechar 

os olhos para esconder as coisas ruins (ou para se esconder delas), 
tornou-se um poço de ternura, não deixando que a amargura tomasse 
conta de sua vida. Ele apenas sobrevive e só passa a “existir” de fato 
quando encontra o amor de verdade no seio de uma família de brancos 
livres de preconceitos.

“Um Sonho Possível” revela uma bondade assustadora, de tão 
bonita. Abrindo o coração e ignorando preconceitos, os Tuohy fazem 
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um brinde a Lavoisier quando acreditam que Michael Oher não é um 
caso perdido. Eles o transformam. E transformam a si próprios. Para 
sempre. O filme tem, entre outros méritos, o de demonstrar que ain-
da existe gente boa no mundo.

10. A VIRADA

Jay Austin (Alex Kendrick) 
está disposto a fazer qualquer 
negócio para vender carros 
usados em sua concessionária. 
Manipula todos ao seu redor 
e promete muito mais do que 
pode cumprir. Essa sua carac-
terística afeta todos os seus re-
lacionamentos; nem a esposa 
e o filho confiam nele. Todavia, 
enquanto Jay trabalha em restaurar um clássico conversível, ele per-
cebe que Deus também está trabalhando em uma restauração: a sua.

Enfrentando a dura realidade de como ele verdadeiramente con-
duz a si próprio, Jay Austin começa uma nova jornada quando aprende 
a honrar a Deus com seus negócios, suas relações e sua vida. O ven-
dedor de carros só percebe as coisas mudarem quando põe os joelhos 
no chão e entrega o destino da empresa à vontade de Deus. É uma 
bela história de como a fé provoca mudanças de conduta e no destino.

É isso, leitor amigo. Eis aí a nossa lista de filmes que, acreditamos, 
podem provocar em você sentimentos imprevisíveis e mudar a sua for-
ma de encarar as dificuldades e os problemas do dia a dia. Cada uma 
dessas histórias, a seu tempo e em seu contexto, é capaz de estimular 
você a perseverar no sonho da carreira pública, da estabilidade finan-
ceira, de uma vida confortável e mais feliz.

Esperamos ter sucesso em nossa pretensão de ajudá-lo com essas 
lições inspiradoras de vida. 
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INVEJA SABOTADORA X INVEJA ESPELHO

“Inveja-se a riqueza, mas não o trabalho com que ela se granjeia.” 
Marquês de Maricá

Acredito fortemente que o sucesso em qualquer projeto depende 
em grande medida de uma boa gestão das emoções. Infelizmente, 
nem a escola nem a faculdade nos ensinam tal competência, embora 
devessem. Foi por perceber que tal lacuna em nossa formação que 
indiquei aos meus leitores o livro A Gestão da Emoção: Técnicas de 
Coaching Emocional para Gerenciar a Ansiedade, Melhorar o Desem-
penho Pessoal e Profissional e Conquistar uma Mente Livre e Criativa, 
de autoria de Augusto Cury.

A obra é dividida em dezessete capítulos, todos com temas inte-
ressantes e oportunos a quem precisa melhorar o desempenho pes-
soal e profissional para se tornar bem-sucedido em projetos como 
o de estudar para concurso, o de montar um empreendimento ou 
o de se preparar para uma competição esportiva. O livro apresenta 
algumas ferramentas para a identificação do mau uso das emoções 
e de gastos desnecessários de energia e sugere instrumentos para 
a correção de rotas. Outros assuntos abordados ao longo do texto 
ajudam a expandir habilidades importantíssimas da inteligência e da 
memória, colaborando para a saúde emocional, para a superação de 
conflitos e, em última análise, para a construção da felicidade.

Cada um desses assuntos tem potencial para render um rico, ma-
ravilhoso e útil artigo. Porém, nesta oportunidade, abordaremos um 
tema que, embora seja aprofundado especificamente no capítulo 3 da 
obra do Dr. Cury, permeia vários outros trechos do livro. Vamos con-
versar sobre os conceitos de inveja sabotadora e inveja espelho.

Invejar é querer ter a posse de um bem que a outro pertence. É 
um sentimento de inferioridade, de angústia, de desgosto. O invejoso 
almeja coisas materiais ou qualidades pessoais que não possui e que 
outra pessoa tem. Sentir inveja é sinalizar que não se está satisfeito 
com o que Deus tem concedido.

A inveja em sua mais pura forma corresponde a um dos vergo-
nhosos sete pecados capitais – os outros são gula, avareza (mesqui-
nharia/sovinice), ira, orgulho, luxúria e preguiça. O objeto da inveja 
é algo que o invejoso não tem, mas ambiciona possuir. A inveja sa-
botadora, em específico, corresponde ao olho gordo, ao mau-olhado. 
O sujeito que desenvolve esse tipo de inveja, ao acreditar que não 
tem capacidade para conquistar o objeto do seu desejo, decide sa-
botar quem já o fez, passando a criticá-lo, a feri-lo, a caluniá-lo, a 
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rejeitá-lo. Essa maldita inveja é, portanto, predadora e asfixia o ser 
humano, ao fazer brotar nele o ciúme pelo sucesso do outro.

A inveja espelho, por outro lado, pode ser considerada saudável. 
Na verdade, concurseiro, ela é fundamental, por exemplo, no proces-
so de aprendizado. Estamos falando de um sentimento de insatisfa-
ção que leva um ser humano a tomar outro, bem-sucedido na vida, 
na profissão ou nos negócios, como modelo, como referência, como 
alguém a ser admirado por tudo que conseguiu superar, por tudo que 
foi capaz de conquistar, por todas as suas vitórias, por todos os seus 
exemplos e atos.

Esse tipo de inveja é nutrido pelo encantamento com o sucesso 
do outro. Sinto-me muito à vontade para afirmar que todo candidato 
a uma vaga no serviço público precisa desenvolver um pouco des-
sa modalidade de inveja. Espelhar-se no brilhante policial, no com-
petente auditor, no carismático gestor público, no dedicado juiz, no 
comprometido promotor e no delegado justo é algo positivo, aconse-
lhável, desejável. Recomendo até que a foto da autoridade que serve 
de modelo seja afixada no mural dos sonhos, técnica de motivação 
que já foi muitas vezes sugerida por nós.

Só tome muito cuidado porque, se é salutar desenvolver um pou-
co da inveja espelho, é temeroso ser objeto da inveja sabotadora de 
alguém. Quando uma pessoa se incomoda com a inteligência tranqui-
la e com a paz de espírito de outra, corre sério risco de desenvolver 
inveja do tipo sabotador. Proteja-se de alguém que dá mostras dis-
so. O invejoso sabotador é o pior e mais traiçoeiro dos inimigos. Ele 
tem o sono leve e deve ser temido, porque – apesar de Ele, que nos 
protege, não dormir nunca – podemos facilmente nos tornar vítimas 
da energia ruim de quem quer o que é nosso, de quem quer o que 
conquistamos à custa de muito esforço, de quem almeja de forma 
doentia ter a nossa vida e o nosso sucesso sem se esforçar para isso.

A gestão da emoção (GE), como nos ensina Augusto Cury, não 
apenas melhora as nossas habilidades socioprofissionais; ela também 
atua como reguladora da inveja sabotadora e promotora da inveja 
espelho. O fato é que carecemos de modelos, e quem não aprende as 
lições básicas da GE pode se tornar especialista em sabotar, por meio 
de críticas severas e injustas, todos que lhe são próximos, inclusive 
filhos, alunos, colaboradores e até seguidores nas redes sociais. Não 
é bom nem ser vítima de alguém assim, nem ser alguém assim. Uma 
boa técnica para evitar se tornar um invejoso sabotador é primeiro 
exaltar quem erra para depois expor o seu erro, alimentando a au-
toestima da pessoa antes de apontar a falha que ela eventualmente 
tenha cometido.
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Vamos, então, expandir a nossa inveja espelho e eliminar do co-
ração a inveja sabotadora, fruto nocivo de uma forma de cegueira e 
da falta de perspectiva.

Demonstrando ser donos das nossas emoções, elogiemos a pes-
soa que erra antes de lhe apontar o erro; deixemos de sofrer por 
antecipação e de nos apegar à necessidade de sermos perfeitos; ad-
ministremos a neurose de controlar e mudar as pessoas. Assim, no 
fim e ao cabo, seremos autores da nossa própria história.

“A inveja – sabotadora – é tão vil e vergonhosa que ninguém se atreve 
a confessá-la.” 

Ramon Y Cajal
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O PODER DA PACIÊNCIA

“Não há lugar para sabedoria onde não há paciência.”
Santo Agostinho

Quem nunca perdeu a paciência no trânsito, no trabalho ou na 
escola, ou com um amigo, um membro da família ou um concor-
rente? Embora a falta de tolerância seja compreensível uma vez ou 
outra, todos precisamos aprender a controlar as emoções, seja con-
tando até dez ou, a depender da situação, até cem. O autocontrole 
é um dos aprendizados que a vida nos impõe, e manter a paciência 
num momento de raiva pode até evitar alguns anos de pesar.

Particularmente, quem almeja uma carreira no serviço público 
precisa saber, desde logo, que um dos atributos mais exigidos dele – 
ou dela – será o da paciência. Concurseiros e concurseiras têm de ser 
pacientes para tolerar as primeiras reprovações e a dificuldade para 
aprender certas matérias, sobretudo aquelas que nunca viram antes, 
no tempo da escola ou da faculdade – as quais podem, aliás, pare-
cer até inúteis de vez em quando. No entanto, sem dúvida, o maior 
exercício de paciência que o candidato terá de fazer é o de aguardar 
resignado a sua vez de ser aprovado no concurso dos sonhos. Ele 
precisa ter consciência de que um bom resultado não vem da noite 
para o dia; ao contrário, há que ser construído – e merecido – dia 
após dia.

Então, é isto: um dos segredos daqueles que realizam grandes 
coisas e inspiram muitas almas é a paciência. Todo aprendizado re-
quer esforço para que nos tornemos mais pacientes, para que cul-
tivemos a excelência nos estudos, nos esportes, no trabalho e em 
qualquer outra atividade.

Já vimos que persistência, excelência, eficiência e resiliência são 
qualidades que devemos cultivar e aprimorar a todo instante, se qui-
sermos atingir o mais alto grau da paciência e, consequentemente, 
estar aptos a realizar com genialidade tudo aquilo com que nos en-
volvermos.

Saber esperar a hora certa de fazer ou receber algo talvez seja a 
maior virtude de todas. Há que plantar a árvore, regá-la e aguardar 
que ela dê frutos no tempo dela. Trata-se de um fluxo lógico ao qual 
se deve obedecer. Nada se colhe sem que se plante antes. A virtude 
está em aguardar esse intervalo entre o plantio da sementinha e o 
desabrochar de uma bela flor. Por analogia, não se passa em con-
curso sem que se estude bem antes, sem que se arrisque, sem que 
se ouse, sem que se mereça. Aguarde com tranquilidade o tempo 
necessário. Vale para tudo na vida. É simples assim.
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No nosso caso específico, o fluxo é estudar, revisar, treinar, es-
tudar, revisar, treinar, treinar, treinar… e esperar, no tempo certo, as 
aprovações com a desejada classificação. Sobre isso, cabe mencio-
nar, por oportuno, que pesquisadores da Universidade da Flórida, nos 
EUA, descobriram que se leva, em média, dez anos para desenvolver 
perícia em um dado assunto. Haja paciência, haja treino, haja suor, 
dor e lágrimas! Felizmente, no caso de quem estuda para concurso, o 
tempo para passar e ser nomeado não é tão longo assim, o que, ali-
ás, demonstra o quão compensador é fazer a opção pelo concurso16.1 

Na natureza, há uma estação para tudo – uma para plantar, outra 
para regar, outra para a árvore crescer e outra para a colheita. Se o 
produtor respeitar isso, colherá bons frutos. Igualmente, se o con-
curseiro tiver tranquilidade e sabedoria para cumprir cada etapa de 
seu projeto, colherá, no seu tempo, bons resultados, traduzidos em 
muitas aprovações.

A boa notícia é que, tal como ocorre com o vinho, que vai ficando 
melhor à medida que envelhece, também a paciência melhora com 
o tempo. A maturidade, nesse caso, é uma bênção. Paciência e fé é 
o que tenho perseguido, especialmente nos últimos anos da minha 
vida profissional-empreendedora. No entanto, confesso, de coração 
aberto, que às vezes me falta uma dessas virtudes. Mas também já 
percebi, por exemplo, que o tamanho da minha paciência tem de 
ser diretamente proporcional ao tamanho do meu propósito: quanto 
maior for o meu objetivo, maior terá de ser a minha calma, a minha 
tranquilidade para chegar a bom termo.

Dizem que a paciência e a perseverança – e eu incluiria, ainda, 
a fé – têm o efeito mágico e poderoso de fazer as dificuldades e os 
obstáculos desaparecerem do caminho. Quando a paciência é bem 
desenvolvida – e leva tempo para isso acontecer –, traz consigo a 
convicção de que todo mal vem acompanhado de um grande bem. 
Os obstáculos que surgem – e que precisam ser extirpados –, embo-
ra sejam, na maioria das vezes, difíceis de superar e dolorosos, são 
também o incentivo para as pessoas crescerem como seres humanos 
e se tornarem mais atentas, mais conscientes, mais pacientes, mais 
sábias, mais felizes.

Quando deparamos com a dor, com fracassos, com frustrações, 
temos a oportunidade única e privilegiada de descobrir nossa força 
interior e os recursos mais íntimos de que dispomos e que até então 
ignorávamos. Em outras palavras, essas circunstâncias que vêm tes-
tar nossa paciência podem nos tornar seres humanos melhores. De-
pois do sofrimento, aumenta a empatia, ou seja, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro e compreender melhor os seus sofrimentos.

16 Sobre esse tema, confira Veja por A mais B como prestar concurso é um excelente negócio (p. 12). 
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Por isso, caro leitor, quando um novo desafio aparecer em seu 
caminho, olhe bem nos olhos dele e repita em voz alta: “Eis um novo 
estímulo para o meu crescimento e sucesso”.

O senhor destino costuma dar muitas voltas antes de nos condu-
zir ao lugar aonde queremos chegar. Infelizmente, alguns de nós de-
sistem pelo caminho. Há, portanto, que ter paciência, que dar tempo 
ao tempo, e sem deixar de obrar.

Está na Bíblia: “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tri-
bulação, perseverem na oração”. A paciência ajuda a tomar decisões 
no tempo certo e a ter a confiança de que tudo dará certo no fim. 
Quem se apressa comete erros, não alcança seus objetivos, come 
cru.

Então, vamos, amigo e amiga concurseira, em direção aos nossos 
sonhos, sempre com fé, perseverança e muita, muita paciência.

“Espere com paciência. Ataque com rapidez.” 
Provérbio chinês
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O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO NOS CONCURSOS E 
NA VIDA – PARTE I

“O poder que me criou me deu poder para eu criar minha nova vida,
que será numa carreira pública. Então, peça, acredite e receba.”

Sabe qual é uma das aulas mais requisitadas na Universidade de 
Harvard? Psicologia positiva. E em Stanford? Psicologia positiva. Em 
Berkeley? Psicologia positiva. Esse tema da ciência está em alta em 
muitas outras universidades além dessas, no mundo todo. É que está 
comprovado que, se mudamos nossos padrões de pensamento e nos 
tornamos indivíduos com visão mais positiva das coisas, podemos 
ser mais bem-sucedidos e mais felizes tanto na vida pessoal quanto 
mo na profissional. Quando estamos na frequência positiva do pensa-
mento, tendemos a atrair tudo que é bom: saúde, sucesso, riqueza. 
Enfim: pensar positivo transforma nossa vida e a direciona para a 
realização de tudo que nos agrada ou nos é caro.

O corpo é um campo de energia que precisa estar em equilíbrio. 
Por isso, são tão importantes pequenos gestos diários que o façam 
sorrir por inteiro. Além disso, precisamos estar atentos ao fato de 
que todo pensamento que temos e toda palavra que proferimos são 
capazes de moldar o nosso futuro. Querendo ou não, nós nos tor-
namos aquilo que pensamos, aquilo que projetamos. A força está 
dentro de nós, onde tudo começa. Já diz a sabedoria popular que a 
mente move montanhas. De fato: tenha consciência de que você é 
um ímã que atrai tudo o que deseja – seja para si, seja para o outro. 
Faz um bem danado manter uma atitude positiva diante de uma do-
ença, de um problema e até durante momentos de sofrimento como 
os que se vive ao longo da preparação para concurso. Como costu-
mamos relatar em nossas mensagens, essa atitude positiva frente às 
dificuldades da vida funciona mesmo.

Antes de demonstrarmos como o pensamento positivo pode aju-
dar você a ser aprovado e classificado em concurso, vamos a alguns 
números impressionantes sobre o assunto. Os dados a seguir fo-
ram compilados em pesquisas diversas conduzidas por algumas das 
maiores universidades do mundo. Eles indicam, por exemplo, que os 
otimistas têm 55% menos risco de desenvolver doenças cardíacas. 
Mostram também que a turma do bom humor é mais resistente a 
doenças pulmonares quando comparada a dos estressadinhos. Além 
disso, apontam que pensamentos negativos e desagradáveis podem 
matar até 25% dos neurônios do hipocampo, a parte do cérebro res-
ponsável pela memória e pelo aprendizado. Isso explica o porquê de 
ficarmos confusos e esquecidos quando estamos muito estressados 
e irritados.
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Os números comprovam, ainda, que a máxima de que o feitiço 
pode virar contra o feiticeiro está correta. Alimentar o desejo de vin-
gança ou direcionar pensamentos negativos a outras pessoas pode 
nos levar à depressão, à ansiedade e, em casos extremos, a um 
enfarte ou a um derrame. Por outro lado, um cérebro com foco em 
ideias positivas é 31% mais produtivo. Profissionais de vendas que 
têm atitude positiva frente à vida, por exemplo, chegam a mostrar 
desempenho 37% melhor do que os colegas mais pessimistas, e mé-
dicos otimistas chegam a ser 19% mais precisos e rápidos na forma-
ção de diagnósticos corretos.

Tal regra se aplica ao nosso contexto. Ao nos mantermos otimis-
tas durante os estudos, nosso cérebro funciona com mais sucesso. 
Nossa capacidade de assimilar os conteúdos estudados aumenta, e 
nossa mente passa a funcionar com mais rapidez. Consequentemen-
te, a memória se abre e armazena melhor as informações que pre-
cisaremos acessar no dia “D”. Em resumo, nossa inteligência, nossa 
criatividade e nossos níveis de energia e de entusiasmo aumentam 
quando nosso cérebro atua com foco no positivo.

Psicanalistas e psicoterapeutas defendem que uma boa dose de 
pensamento positivo em seus pacientes – conquistada, por exemplo, 
durante a leitura de um livro ou em atividades lúdicas – pode ajudar 
bastante. O fato é que, quando as pessoas brincam ou dançam, libe-
ram endorfina, um medidor da sensação de dor. Quanto mais relaxa-
das estiverem, menos dor sentirão.

Todas essas teorias e pesquisas baseiam-se em argumentos 
científicos para afirmar que é possível, sim, fazer o cérebro funcionar 
a nosso favor e gerar resultados surpreendentes. Norman Vincent 
Peale, o pai das teorias sobre o poder do pensamento positivo, já 
dizia: “Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo”. Para ele 
e para outros cientistas, a realidade que vivenciamos é resultado dos 
pensamentos que formulamos, e é quando ignoramos a filosofia do 
pensamento positivo ou quando nos distanciamos da energia positiva 
que surgem os problemas, os medos, as carências e as doenças.

Agora, se estudarmos com pensamento positivo e nos dirigirmos 
para a prova com esse mesmo tipo de energia, tudo nos favorecerá: 
não haverá nenhum problema para acessar o local de prova, o tempo 
para resolver as questões será mais do que suficiente, e só cairá na 
prova o que tivermos estudado. Enfim, tudo conspirará a nosso favor, 
porque teremos dado nossa parcela de sacrifício sem perder a capa-
cidade de pensar positivo. Teremos estudado com afinco, adotado 
técnicas e desenvolvido estratégias e táticas para enfrentar o inimigo 
(que, em nosso caso, é a banca examinadora). Teremos plena cons-
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ciência das nossas fraquezas e de todo o nosso potencial. Tudo isso 
nos levará a vencer a guerra.

De acordo com as pesquisas na área da psicologia positiva, o 
cérebro pode e deve ser treinado para se tornar mais otimista. Não é 
preciso muito esforço; bastam dois minutos diários durante cerca de 
três semanas. Eis a recomendação dos pesquisadores:

 1) Reconheça três motivos para se sentir grato por dia.
 2) Escreva sobre experiências positivas que você tenha vivencia-

do nas últimas 24 horas.
 3) Pratique exercícios físicos, em especial os do tipo aeróbico (ca-

minhada, corrida, natação, ciclismo etc.). Eles ensinam ao cé-
rebro que o comportamento ativo é importante.

 4) Medite ou ouça música clássica. Isso ajuda o cérebro a superar 
transtornos como o do deficit de atenção, a hiperatividade e a 
ansiedade, levando-o a se concentrar em uma tarefa de cada 
vez.

 5) Aja de forma gentil em momentos aleatórios. Refiro-me a atos 
conscientes de gentileza. Pode ser, por exemplo, o envio de um 
e-mail para uma colega do grupo de estudos ou para um amigo 
das redes sociais. Teça elogios, palavras de agradecimento ou 
simples comentários acerca de algo interessante e bacana.

Lembre-se de que o ciclo do sucesso se forma da seguinte manei-
ra: o pensamento positivo influencia sentimentos, que resultam em 
ações condizentes com ele; tais ações geram resultados positivos, os 
quais, por sua vez, criam o hábito, moldam o caráter e direcionam o 
destino das pessoas.

Concurseiras e concurseiros, vamos treinar o cérebro como trei-
namos o corpo físico. Fazendo isso, criaremos condições favoráveis 
para a sonhada aprovação e nomeação!

“As pessoas realmente se tornam completamente extraordinárias quando come-
çam a pensar que conseguem fazer coisas. Quando elas acreditam em si mesmas, 

adquirem o primeiro segredo do sucesso” 
Norman Vincent Peale

Referências

Pesquisa do Instituto Delfland de Saúde Mental da Holanda. 
Centro de Memória da PUC de Porto Alegre. 
“Pensar Positivamente”, Pesquisa da Universidade de Harvard, 

nos EUA.
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O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO NOS CONCURSOS E 
NA VIDA – PARTE II

“O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas 
também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e 

você mudará seu mundo.” 
Norman Vincent

O artigo “O poder do pensamento positivo nos concursos e 
na vida”, escrito por nós à luz de pesquisas científicas e de diversas 
doutrinas religiosas, foi um dos primeiros textos publicados no blog 
do Gran Cursos Online, mas até hoje é um dos mais lidos. Diante do 
sucesso do tema ali abordado, decidi retomar o assunto e estender 
a compreensão sobre ele, agora a partir dos conhecimentos que ad-
quiri e das experiências que vivi desde a época de sua publicação. 
Afinal, em dois anos podemos evoluir muito, e acredito que há pontos 
a serem acrescentados àquela nossa conversa, que foi e ainda é tão 
relevante para quem almeja melhorar de vida.

Quando adotamos uma atitude considerada “alto astral, para 
cima, positiva”, o sucesso tende a vir com mais facilidade. É assim 
porque, quando nos sentimos motivados, conseguimos compreender 
melhor os nossos problemas e vislumbramos alternativas e soluções 
que não víamos antes. De fato, o otimismo cria condições mais pro-
pícias à geração de ideias, à elaboração de novos projetos e à busca 
por alto padrão tanto no âmbito profissional como no pessoal. Livros 
e mais livros provam isso. Pesquisas e mais pesquisas. Li muito a 
respeito nos últimos meses e vou compartilhar com você um pouco 
do que aprendi.

Os nossos pensamentos e as nossas crenças podem mudar a 
nossa mente e o mundo a nossa volta. Pensar – repetidamente – em 
coisas desagradáveis, por exemplo, pode fazer muito mal à saúde e 
às pessoas que nos cercam, além de nos deixar irritadiços, estressa-
dos, confusos e até um pouco esquecidos. Você conhece alguém que 
vive doente, só sabe falar em doença e, agindo assim, parece que 
fica cada vez pior? Eu conheço. E garanto: grande parte dos proble-
mas desse tipo de pessoa advém dos pensamentos que ela nutre.

Os efeitos de pensamentos ruins são particularmente desastro-
sos para quem depende da memória, da cognição e da concentração 
no dia a dia, como é o caso do concurseiro, que não pode abrir mão 
da saúde emocional para enfrentar satisfatoriamente a rotina diária 
de estudos. Sem contar o dia “D” da prova, não é mesmo? Quem não 
faz nada além de reclamar está, na prática, dando publicidade ao que 
deu errado. Não atinge nada, não faz nada; apenas piora a situação. 

https://blog.grancursosonline.com.br/o-pensamento-positivo-pode-ajudar-em-sua-aprovacao/
https://blog.grancursosonline.com.br/o-pensamento-positivo-pode-ajudar-em-sua-aprovacao/
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Meu conselho, leitor amigo, é que você tente mudar sua perspectiva 
sempre que se sentir levemente propenso a ter pensamentos dessa 
natureza15.1

Antes de continuarmos nossa conversa, cabe um esclarecimento 
sobre o que significa adotar uma conduta positiva frente à vida. Mui-
tas pessoas veem na técnica do pensamento positivo mais um clichê, 
acreditando que se trata de uma fantasia de pessoas que não vivem 
a realidade do mundo. Mas a verdade é que pensar positivo não é 
ignorar consequências nem relevar problemas, escolhas malfeitas, 
fracassos ou erros grosseiros. Muito menos é fingir que está tudo às 
mil maravilhas em meio ao caos e a situações avassaladoras. Pensar 
positivo é entender que as coisas acontecem por uma razão. É perce-
ber que mesmo as más experiências por que passamos servem para 
nos ensinar lições que precisávamos aprender antes de conquistar-
mos algo bom. Pensar positivo é entender que sempre há uma luz no 
fim do túnel, por mais fraca que ela seja e por mais distante que ela 
pareça estar.

Mas – você deve estar se perguntando – como ter pensamen-
tos positivos pode nos ajudar, na prática? Segundo Norman Vincent, 
ideias e atitudes positivas “beneficiam você e os outros. E tudo o que 
sua mente puder conceber, ela poderá conquistar. Os seus limites 
estão nos limites que você impuser a sua mente”. Pensamentos são 
forças que se concretizam em energia; e a energia, por sua vez, é 
capaz de produzir vibrações que atraem o que mentalizamos. O pro-
blema é que o cérebro não sabe diferenciar o que é nosso desejo, de 
fato, e o que é apenas uma sombra nociva que projetamos na mente. 
Por isso, quando nos permitimos ter pensamentos negativos, na rea-
lidade estamos abrindo caminho para a nossa vida piorar.

Muitos pensamentos que passam pela nossa mente são ecos de 
crenças alheias que tentam, como parasitas, sugar a nossa energia 
e nos fazer acreditar em mentiras. Infelizmente, tudo indica que o 
padrão da sociedade é dar mais ouvidos a esses parasitas. De fato, 
como Tim Hurson explica no livro Pense Melhor, “Os seres humanos 
são bem mais habilidosos para seguir padrões antigos do que para 
conceber novos pensamentos”16.2Um desdobramento curioso – e tris-
te – disso é que vivemos a maior era de entretenimento da história 
e, mesmo assim, os índices de depressão nunca foram tão altos. E 
por que isso acontece? Por conta da disseminação de pensamentos 
negativos de terceiros.

15 Sobre esse tema, leia Tudo é uma questão de perspectiva! (p. 172). 
16 HURSON, Tim. Pense melhor: um guia pioneiro sobre o pensamento produtivo. São Paulo: 

DVS Editora, 2008.
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Há pessoas que, sucumbindo a esses pensamentos, destroem 
sua saúde física e mental ao montarem enredos típicos de filmes de 
terror na cabeça. Saiba de uma coisa, amigo concurseiro: ninguém 
é capaz de produzir um roteiro de terror mais eficiente para você 
do que você mesmo. Por isso, minha sugestão é que você monitore 
constantemente os seus pensamentos. No momento em que perce-
ber algo tóxico passando por sua mente, visualize-se pegando esse 
pensamento e o colocando em uma lixeira. Sei que parece difícil, 
mas, acredite, é plenamente viável. Comece aos poucos, que você 
logo notará sua evolução e as melhorias decorrentes desse exercício. 
Eu o faço diariamente e posso afirmar com todas as letras que ele 
ajuda muito.

Administrar com competência os nossos pensamentos colabora 
para a redução da ansiedade, para a diminuição do estresse e para 
o fortalecimento do corpo, preparando-o para combater doenças, in-
clusive as da alma, e direcionando-o à concretização dos objetivos. 
Como diz Napoleon Hill, “Pensamentos são criaturas – e criaturas 
poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistên-
cia e um desejo ardente de que tudo se traduza em riqueza ou em 
outros bens materiais”17.3Todos deveríamos ter consciência disso e 
aprender a domar os pensamentos em busca de uma vida mais feliz 
e próspera.

Na mesma linha, o maior psiquiatra brasileiro – quiçá do mundo 
–, Dr. Augusto Cury, nos ensina que “filtrar estímulos estressantes é 
uma Técnica de Gestão da Emoção vital para proteger a memória. 
Ela deve ser operacionalizada tanto contra os ataques de estímulos 
estressantes que vêm das janelas killer – portanto, do nosso passado 
– quanto contra os que vêm das do presente”18.4Nas obras que escre-
veu, Cury afirma e reafirma que altos e baixos fazem parte da vida, 
que ninguém será aplaudido sem antes ter sido vaiado e que grandes 
sucessos são antecedidos por fracassos. Precisamos estar cientes da 
efemeridade e imprevisibilidade da vida se quisermos gerenciar bem 
nossos pensamentos e impedir que a mente seja consumida por in-
serções tóxicas, que, embora sejam impossíveis de conter, podem 
ser simplesmente jogadas na lixeira, como expliquei linhas atrás.

O professor Mark W. Baker, na obra “Jesus, o maior psicólogo que 
já existiu”, postula que Cristo foi o maior desafiador do pensamento 
padronizado que já passou pela Terra. O filho de Deus pregava algo 
que não havia sido pensado por ninguém até então. Sua filosofia, 
17 HILL, Napoleon. Quem pensa enriquece. Curitiba: Editora Fundamento Educacional, 2011.
18 CURY, Augusto. Gestão da emoção: técnicas de coaching emocional para gerenciar a ansie-

dade, melhorar o desempenho pessoal e profissional e conquistar uma mente livre e criativa. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2015.
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para muitos, parecia até paradoxal. “Para sermos grandes”, dizia ele, 
“precisamos ser pequenos. Para sermos líderes, precisamos servir 
aos outros. Para sermos profundos pensadores, temos de ser capa-
zes de sentir. Ser humano é uma questão do coração”17.5Acredito nis-
so. Ninguém consegue prosperar em nada neste mundo sem romper 
padrões e gerenciar sentimentos, que – não custa lembrar! – têm 
origem nos nossos pensamentos.

As ideias do meu tio, o Bispo JB Carvalho, reforçam o que fala-
mos até aqui. Na obra “Metanoia: a chave está em sua mente”, ele 
explica que “Existe uma grande conspiração pelo nosso bem aconte-
cendo em tempo real. Quando você se esforça conscientemente a fim 
de controlar seus pensamentos e sentimentos, você altera a progra-
mação química do seu cérebro. Mas, se cultiva pensamentos tóxicos, 
eles desgastam sua mente e estressam seu corpo. A chave para cada 
problema está dentro de nós”18.6

Há mais. A neurocientista Carolina Leaf afirma que, a cada ma-
nhã, quando acordamos, novas células-bebês nascem com a pre-
disposição de derrubar pensamentos tóxicos. Em outras palavras, 
diariamente novas células nervosas surgem em benefício da nossa 
saúde mental. Dia após dia, todos nós temos a possibilidade de nos 
reinventarmos e a chance de fazermos diferente e melhor. Essa reno-
vação diária funciona como uma espécie de cirurgia cerebral, o que 
significa que o universo foi programado para conspirar pelo nosso 
bem19.7Qualquer desvio nesse movimento contínuo e saudável é re-
sultado de autossabotagem e impõe que nos reprogramemos, algo 
que podemos fazer simplesmente gerenciando os nossos pensamen-
tos.

Em síntese, leitor amigo, pensar que você está predestinado ao 
fracasso é acreditar em uma mentira. É se tornar refém do padrão. É 
dar ouvidos a parasitas. É sabotar a si mesmo.

Para arrematar o assunto, cito Jorge Paulo Lehman, o maior em-
preendedor brasileiro de todos os tempos: “Prefiro ser otimista. Não 
conheço muitos pessimistas bem-sucedidos”. Eu também não. Se 
você ainda não está convencido disso, eu lhe pergunto: Qual é a 
utilidade de pensar que vai dar tudo errado? Qual é a vantagem de 
ser pessimista? Mesmo se, objetivamente, as chances de êxito forem 
baixas, haverá algum sentido em seguir a vida em desesperança? 
Qual é a lógica de desistir antes mesmo de tentar?
17 BAKER, Mark W. Jesus, o maior psicólogo que já existiu: como os ensinamentos de Cristo 

podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Rio 
de Janeiro: Editora Sextante, 2005.

18 CARVALHO, JB. Metanoia: a chave está em sua mente. Brasília: Chara Editora, 2018.
19 LEAF, Caroline. Ative o seu cérebro. Brasília: Chara Editora, 2018.
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Como diz a sabedoria popular, “o ‘não’ nós já temos”.
A meu ver, no fim, a análise se torna muito simples, e até óbvia, 

pois não existem alternativas para alcançarmos os nossos sonhos. É 
pensar positivo, ou pensar positivo.

“Um homem é produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se 
torna.”

Mahatma Gandhi
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NUNCA É TARDE PARA (RE)COMEÇAR!

“Há homens que lutam um dia e são bons; há homens que lutam um 
ano e são melhores; há os que lutam toda a vida e estes são impres-

cindíveis.” 
Bertolt Brecht, poeta alemão

O que me inspirou a escrever este artigo foram as diversas men-
sagens que recebi de alunos questionando se já não teriam passado 
da idade de estudar para concursos públicos. Este texto, portanto, 
é direcionado a você que tem mais de 30, 40 ou 50 anos de idade 
e acha que pode ser tarde para recomeçar a sua vida profissional. 
Mas nem por isso quem é mais jovem deve deixar de participar des-
ta nossa conversa. Afinal, quem mal começou a vida e está ansioso 
para conquistar seu espaço pode e deve se valer dos exemplos de 
pessoas que iniciaram grandes projetos quando já haviam deixado a 
juventude biológica (acredito que a juventude de espírito pode ser 
eterna) para trás. 

Você sente que precisa mudar de carreira, ainda que esteja bem 
na sua? Quer enveredar pelos caminhos do concurso público em bus-
ca de mais tranquilidade financeira? Ou sua ideia é iniciar um em-
preendimento? É fazer outra faculdade? Talvez você esteja hesitando 
em mergulhar em um novo relacionamento? Ou, quem sabe, esteja 
pensando em desenvolver um projeto social? Pode ser, ainda, que 
esteja interessado simplesmente em melhorar a saúde e a qualidade 
de vida e, para isso, quer praticar uma atividade física? Não importa 
qual é o seu desejo de mudança, caro leitor, saiba que nunca é tarde 
demais para começar tudo de novo. Sempre é tempo de mudar de 
atitude, de começar a fazer o bem, de aprender a dizer “não”, de dar 
a volta por cima, de desenvolver disciplina para estudar com afinco. 
(Re)começar é preciso, e pior do que errar é não arriscar, é ficar para-
lisado e deixar de tomar a iniciativa para fazer o que precisa ser feito.

A vida é um constante recomeço. Nunca se dê por derrotado, 
pois você é imparável201e deve seguir sempre adiante. As pedras 
que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã hão de enfeitar a 
estrada. Às vezes, é preciso pegar uma velha história e reescrever 
para ela um fim florescente, próspero. Todavia, para que esse final 
feliz de fato aconteça, é preciso haver um novo início para a histó-
ria. E, a cada recomeço, é preciso se engajar com disposição e 
paciência21,2sabendo quando e por que esperar. Há hora certa para 
tudo, mas não podemos nos esquecer de que o tempo da vida pode 

20 Leia Seja imparável (p. 108). 
21 Sobre a paciência, leia O poder da paciência (p. 157). . 
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ser bem diferente do nosso. Acima de tudo, a necessidade de aguar-
dar não pode nos impedir de comemorar cada pequena conquista. 
Precisamos muito desse fôlego. Ele nos renova e nos dá energia para 
continuar em frente.

Há algo em comum nas histórias bem-sucedidas de recomeço: 
em todas elas, há um momento em que o protagonista relata ter 
ficado surdo para as críticas e para tudo que não lhe servisse de in-
centivo. De fato, caro leitor, as tentativas de fazer você desistir de 
um concurso por causa da sua idade são um desses “conselhos” que 
você deve ignorar. A idade biológica em nada interfere na sua possi-
bilidade de alcançar o que você deseja, a não ser que você mesmo 
desista. Digo isso como alguém que é jovem e já foi muitas vezes 
subestimado precisamente por isso, mas também como alguém que 
conhece a história de várias pessoas que alcançaram sucesso pessoal 
e profissional um pouco mais tarde do que a média. Quer ser vence-
dor? Tape os ouvidos para as pessoas de mentalidade de escassez e 
tenha cuidado ao selecionar as suas companhias22.3

Listarei a seguir alguns exemplos de pessoas que, acreditando 
que nunca é tarde para recomeçar, se tornaram autoras de feitos in-
críveis. No mundo empreendedor, posso começar por Atílio Fontana, 
que, aos 43 anos de idade, fundou o Grupo Sadia. Ray Croc, por sua 
vez, deu início ao McDonald’s com 52 anos. John Pemberton inven-
tou a Coca-Cola com 55. Roberto Marinho fundou a rede Globo aos 
60. Coronel Harland Sanders, fundador da rede mundial de fast-food 
KFC, tornou-se chef profissional aos 40 e conseguiu franquiar o seu 
negócio bem mais tarde, quando já estava com 62. Mas foi só aos 75 
(!), quando vendeu a empresa, que ele virou o ícone que conhecemos 
hoje. Sua trajetória antes disso foi marcada por inúmeros fracassos 
e dificuldades que pareciam não ter fim: ele passou metade da vida 
exercendo ofícios aleatórios, tendo sido vendedor de seguros, ope-
rador de barcos e vendedor de pneus, por exemplo. Sua história é 
realmente incrível!

Até mesmo no mundo de tecnologia, conhecido por seus jovens 
prodígios, encontramos casos marcantes de pessoas que alcançaram 
o sucesso depois dos 30. É o caso de Jan Koum e Jimmy Wales, que 
só aos 35 anos de idade fundaram, respectivamente, o WhatsApp e 
a Wikipédia. Robert Noyce criou a hoje gigante Intel aos 41. Note 
que eles começaram com essa idade, mas demorou anos para os 
negócios se consolidarem depois disso. Paciência para recomeçar a 
vida após inúmeros fracassos anteriores foi o que fez toda a diferença 
para eles. E é o que fará toda a diferença para você.
22 Para entender mais sobre o tema, leia Cuidado com as suas companhias (p. 140). 
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Nos Estados Unidos, Anthony Brutto tornou-se o mais velho gra-
duado na história da Universidade de West Virgínia quando se formou 
bacharel em Regência de Artes. Tinha 94 anos. Mais próximo de nós, 
há outros exemplos. Amélia Diniz, estudante e residente aqui no Dis-
trito Federal, concluiu aos 86 anos o curso superior de Teologia. Sua 
filosofia de vida? “Quero aproveitar a vida da melhor maneira que 
eu puder.”  Esses e outros são exemplos extraordinários de pessoas 
que amam a vida e gostam de realizar e de pensar – e agir – fora da 
curva, bem além da zona de conforto.

Nosso ex-aluno Marcelo Mozzilli, hoje com 55 anos de idade, foi 
aprovado em 10 concursos depois dos 50. Antes de voltar aos es-
tudos, ele passou mais de 30 anos apenas trabalhando. Na lista de 
concursos em que foi aprovado estão CRN/PR (1º lugar), EBSERH/PR 
(4º lugar), TRT/MG (10º lugar), TRT/RS (30º lugar), Copel/PR (5º lu-
gar),TRE/AP (4º lugar), TRT/PR (22º lugar), TRE/MT (9º lugar), DPU 
(3º lugar) e MP/RJ (43º lugar)23.4

Como todo concurseiro sabe, existe uma idade mínima para to-
mar posse em um cargo público, 18 anos, mas não há, legalmente, 
idade máxima para prestar concurso. O que um edital pode prever 
são requisitos e qualificações para a posse em determinadas carrei-
ras. Na maioria dos casos, com exceção dos militares, a idade-limite 
para a posse corresponde à idade para a aposentadoria compulsória 
no serviço público: 75 anos.

23 Confira o depoimento de Marcelo Mozzilli em http://bit.ly/marcelomozzilli
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Portanto, se você que me lê ainda está começando a vida, inspi-
re-se nos exemplos que citei para aumentar a sua resiliência, a sua 
paciência, a sua fé, a sua confiança no que está fazendo. Os maiores 
projetos são todos de longo prazo, o que faz de você um privilegiado 
por ter começado cedo. Sei que é fácil falar e difícil fazer, mas a vida 
é assim. Pense nisso.

Agora, se estou me dirigindo a alguém que já passou da casa 
dos 30, 40, 50 ou 60 e se considera “velho demais”, peço que você 
reflita sobre os exemplos acima e conclua que é, sim, perfeitamente 
possível recomeçar. Não se trata de começar do zero, mas de dar 
novo rumo a sua trajetória, que traz consigo algumas vantagens em 
relação à dos mais jovens, como sabedoria e autoconhecimento. Se 
aquelas pessoas conseguiram, por que você não conseguiria? Não 
citei nenhum gênio, mas apenas indivíduos esforçados que aprovei-
taram a oportunidade no momento que ela surgiu. Em alguns casos, 
esse momento chegou um pouco mais cedo, em outros um pouco 
mais tarde, mas sempre no tempo perfeito da vida, que, como eu já 
disse, costuma ser diferente do nosso.

É sempre tempo de não desistir e de ter inteligência para perce-
ber que podemos – e às vezes devemos – mudar a rota e começar 
de novo.

Vamos re(começar)?!

“Prefiro as lágrimas por ter tentado à vergonha de não ter lutado” 
Autor desconhecido
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TUDO É UMA QUESTÃO DE PERSPECTIVA!

Se perguntarmos a Elias Santana, nosso professor de língua por-
tuguesa, o que é “perspectiva”, por certo ele nos ensinará que se 
trata de um substantivo feminino cujo plural é “perspectivas”. Prova-
velmente também mencionará que a separação silábica da palavra é 
“pers-pec-ti-va” e explicará alguns dos significados que o dicionário 
confere ao termo, tais como: “aquilo que o olhar alcança a partir de 
um determinado lugar” e “maneira de considerar uma situação”.

Se a mesma pergunta for dirigida a alguém de exatas, como nos-
so professor de raciocínio lógico, Luis Telles, teremos como resposta 
algo como: “representação tridimensional que possibilita a ilusão de 
espessura e profundidade das figuras ou o ponto de vista que se tem 
de uma figura quando se está no ponto A, B ou C”.

Como se vê, o conceito de “perspectiva” está relacionado a apa-
rência, a probabilidade, a ponto de vista, a horizonte, a ângulo, a 
aspecto, a cena, a possibilidade, a ótica, a visão, a compreensão, 
a interpretação, a pensamento, a sentido. Tem a ver com a posição 
em que nos encontramos, com os conhecimentos que temos, com a 
experiência que reunimos, com os sentimentos que nutrimos, com 
o estado de espírito em que nos encontramos, com as crenças que 
incorporamos e com a ambição que desenvolvemos.

Tudo nesta vida é, portanto, uma questão de perspectiva. O que 
precisamos fazer é procurar o melhor ângulo e direcionar a mente, 
a visão, as emoções, as crenças, o coração, a fé e a esperança para 
além do que os olhos enxergam. O que não podemos é ficar paralisa-
dos por receio ou por temor. Afinal, sob a perspectiva do medo, nada 
acontece, nada é seguro, nunca há garantias.

Quando damos atenção demais aos problemas, mais deles sur-
gem. Quando, por outro lado, focamos nas possibilidades, mais delas 
aparecem. Enxergamos outras soluções e outras chances de sucesso 
em tudo que começamos. É muito simples: problemas e situações 
difíceis, todos nós atravessaremos em algum momento da vida; o 
que faz a diferença é se nos concentramos apenas nos problemas ou 
focamos nas possíveis soluções. É tudo uma questão de perspectiva.

Que tal pensar um pouco sobre isso, refletindo sobre algumas 
situações hipotéticas? Imagine, por exemplo, um pai que coloca na 
mão dos três filhos uma pequena semente e, em seguida, pergunta 
a cada um deles: “O que você vê aí, na palma da mão?”. A primeira 
criança, mais nova, responde: “Uma semente”. A segunda, um pouco 
mais experiente, diz: “Uma árvore”. A terceira, com uma visão dife-
renciada, fala: “Uma floresta”. Percebe como um mesmo objeto pode 
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ser interpretado de forma singular por pessoas diferentes? A maioria 
enxerga o óbvio, mas alguns enxergam o que está bem além.

Agora visualize um cidadão, usuário de serviços públicos, que 
pergunta a três técnicos judiciários o que  cada um deles faz na re-
partição em que trabalha. O primeiro responde: “Arquivo processos, 
não está vendo?”. O segundo diz: “Faço o que me mandam fazer”. Por 
fim, o terceiro fala: “Ajudo a criar uma justiça mais equitativa, mais 
dinâmica, mais transparente, com decisões mais acertadas, apolíti-
cas e apartidárias”. Mais uma vez, é tudo uma questão de perspec-
tiva! Em tempo: qual desses servidores você acha que é mais feliz e 
produtivo, embora todos executem tarefas similares?

Em outra situação ilustrativa, o agente da junta comercial de um 
estado qualquer entrega a três empreendedores o contrato social 
averbado de suas empresas e pergunta o que eles vislumbram com o 
recebimento daquele papel. A primeira resposta pode ser: “Um meio 
de pagar as contas”. A segunda: “Um supermercado para atender os 
moradores da região”. A terceira: “Um conglomerado de empresas, 
inúmeros empregos e a revolução dos serviços no meu segmento”. 
Visionários conseguem enxergar muito além, mesmo quando ainda 
estão começando, pois a perspectiva deles é diferenciada, é mais 
ampla. Os maiores empreendedores da história enxergaram tesouros 
onde muitos viam depósitos de lixo.

Para concluir nosso exercício de imaginação, vejamos algumas 
possíveis perspectivas de quem estuda para concurso público. Há 
concurseiros que veem as videoaulas e os PDFs como instrumen-
tos de tortura, como algo doloroso e penoso. Outros enxergam uma 
oportunidade de aprender e de se aperfeiçoar. E há alguns, mais 
sábios ainda, que interpretam o material de ensino como caminho 
para a mudança de vida que desejam. Durante as horas de estudo e 
leitura, projetam no papel o emprego dos sonhos, a compra da casa 
própria e as viagens que desejam fazer, entre outros objetivos. A 
aula deixa de ser um conteúdo e toma uma dimensão muito maior, 
como a floresta que começou com uma pequena semente.

Tenho convicção de que quem visualiza os estudos dessa forma 
tem bem mais chances de persistir e de vencer a jornada do concurso 
de maneira mais leve e com rapidez.

Precisamos, amigo leitor, desenvolver uma visão mais abrangen-
te sobre o que nos cerca. Se você não consegue enxergar o que 
almeja do ponto A onde você está, vá para o ponto B. Afaste-se do 
quadro, olhe por outros ângulos, mude sua perspectiva. Assim, con-
seguirá visualizar melhor o problema, perceber com mais acuidade 
o que está acontecendo e compreender, de fato, a situação. Pare de 
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lamuriar e comece a assimilar que nada acontece por acaso e todas 
as nossas experiências são matéria-prima para o nosso crescimento.

Passe a enxergar a vida com abundância, e não com escassez. Há 
oportunidades para todos, embora o mundo seja injusto. Só cabe a 
você ver além do que é óbvio e está exposto na superfície. E lembre-
-se sempre: tudo começa com uma pequena semente.

Nós, do Gran Cursos Online, não ligamos para o seu passado. 
Queremos, sim, uma chance – no seu presente – para ajudá-lo a au-
mentar as chances e as perspectivas de um futuro mais promissor e 
confortável para você e todos que o cercam.
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CULTIVE A ATITUDE DA GRATIDÃO

“A gratidão é a virtude das almas nobres.”
Esopo

Certo dia, postei nas minhas redes sociais uma mensagem so-
bre gratidão que me rendeu recorde de curtidas e de comentários. 
Ela falava da importância de reconhecermos motivos para agrade-
cer, ainda que estejamos passando por momentos de dificuldades, e 
aconselhava meu leitor a demonstrar gratidão, renovar suas energias 
e planejar sua rotina para enfrentar e vencer todos os entraves da 
semana que começava.

O que é gratidão?

A palavra “gratidão” é um substantivo feminino. Traduz a quali-
dade de ser grato, a vontade de retribuir um momento maravilhoso. 
Trata-se de reconhecer quando uma pessoa praticou uma boa ação 
ou nos fez algum favor, nos prestou algum tipo de auxílio ou nos be-
neficiou de alguma forma. É querer agradecer a alguém por ter feito 
algo bom ou a Ele por nos ter permitido alcançar uma graça. Grati-
dão se complementa com outros sentimentos, como amor, lealdade, 
nobreza. Para mim, ser grato é uma das maiores virtudes que o ser 
humano pode cultivar.

O que a ciência tem a dizer sobre a gratidão?

Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, 
chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas da vida 
tem potencial para efetuar grandes transformações em um indivíduo 
– inclusive em seu cérebro. Eles constataram que, depois de poucos 
meses manifestando por escrito a gratidão, uma pessoa condiciona 
o cérebro a replicar essa atitude, o que lhe traz enormes benefícios.

Participaram da experiência 43 voluntários que passavam por te-
rapia para tratar depressão e problemas relacionados à ansiedade. 
No experimento, todos eles foram recrutados para uma terapia em 
grupo, porém apenas 22 foram chamados para o que se chamou 
de “sessão semanal de gratidão”. Nos 3 primeiros encontros, os 22 
participantes passaram 20 minutos escrevendo cartas em que ex-
primiam sua gratidão ao destinatário. O outro grupo não participou 
desse exercício.
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O resultado foi bastante claro: nos sujeitos que haviam se dedi-
cado a redigir as cartas três meses antes da avaliação, identificou-se 
mais atividade cerebral nas áreas relacionadas ao sentimento de gra-
tidão. Vale ressaltar que essas áreas responderam especificamente 
ao sentimento gratidão: ações como se colocar no lugar do outro, 
demonstrando empatia, não tiveram o mesmo efeito sobre o cérebro. 
A gratidão demonstrou ser, portanto, um sentimento ímpar.

O mais empolgante é que o efeito de exercitar a gratidão se mos-
trou realmente duradouro. Não interessava se haviam se passado 
duas semanas ou três meses desde a experiência de redigir as car-
tas; era como se a massa cinzenta se lembrasse do comportamento 
carinhoso e passasse a fazer o indivíduo a agir mais dessa forma. A 
comparação entre o treinamento do cérebro e o exercício físico que 
condiciona um músculo foi inevitável: aparentemente, quanto mais 
se pratica a gratidão, mais propenso se está a senti-la – espontanea-
mente – no futuro. Isso ajuda a diminuir a depressão e a passar mais 
tempo com aquele calorzinho bom de se sentir feliz com a ajuda de 
alguém.

As pesquisadoras Sara Algoe, Laura Kurtz e Nicole Hilaire, da 
University of North Carolina, foram além e distinguiram duas formas 
de expressar a gratidão. Na primeira delas, um indivíduo elogia o 
outro, reconhecendo e validando as ações de quem ajuda. Na outra, 
descreve para o interlocutor os benefícios que ele – quem foi ajudado 
– colheu graças à ação do outro.

Para chegar a essa conclusão, as cientistas observaram casais no 
momento em que expressavam gratidão por algo que o parceiro fize-
ra recentemente. As formas de exprimir o sentimento foram, então, 
classificadas pelo grau em que representavam um elogio ao outro 
ou eram focadas no benefício próprio. Para ficar mais claro, vamos a 
alguns exemplos dos dois tipos de expressão:

Elogio ao outro

• “Isso mostra como você é responsável…”;
• “Você realmente se esforçou para ajudar…”;
• “Eu acho que você é realmente bom em…”.

Benefício próprio

• “Isso permitiu que eu relaxasse…”;
• “Isso me deu a possibilidade de barganhar no trabalho…”;
• “Isso me faz feliz…”.
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Além de perceber os dois padrões de manifestação do sentimen-
to, a ciência descobriu que a gratidão na forma de elogio ao outro 
desencadeia neste mais emoções positivas. Ele tende a se sentir mais 
reconhecido e a notar mais carinho da parte de quem lhe é grato. 
Por outro lado, a gratidão manifestada com foco no benefício próprio 
produz menos sentimentos desse tipo.

Você que me lê há de concordar comigo que vale a pena parar e 
pensar um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas entende a 
gratidão de forma completamente errada. Por natureza, os seres hu-
manos são um tanto egocêntricos. Temos tendência de falar de nós 
mesmos até quando deveríamos estar pensando nos outros ou falan-
do sobre eles. Por isso, é natural, quando recebemos ajuda e apoio 
de alguém, manifestarmos como isso nos fez sentir bem. O foco cos-
tuma ser no “eu” em vez de no “outro”. Na realidade, partimos do 
pressuposto de que a pessoa que nos ajudou gostaria de ouvir ex-
pressamente de nós como a conduta dela foi importante para nós. 
Afinal, ela estava nos ajudando com a intenção de nos fazer felizes, 
logo deve querer ouvir sobre o quanto ficamos, de fato, contentes.

Todavia, tal suposição não é lá muito correta. Sim, a pessoa que 
nos ajuda quer que sejamos felizes, mas a motivação real dela, mui-
tas vezes, está diretamente ligada à sua autoestima. Na prática, aju-
damos os outros porque queremos ser boas pessoas e viver em con-
sonância com os nossos objetivos e valores, mas também – temos de 
admitir – para sermos admirados.

Lembre-se disso da próxima vez que você receber o apoio de um 
amigo, de um membro da família, de um colega de trabalho ou de 
estudos. A pessoa que ajuda quer ver a si mesma de forma positiva 
e se sentir compreendida e cuidada – o que, convenhamos, é difícil 
quando você não para de falar sobre si mesmo.

Diante disso, fica a dúvida: como ativar o poder da gratidão?
Esse sentimento passa por três estágios, cada um mais eficaz do 

que o anterior. São eles:

 1) Sentir-se grato pelas coisas boas da vida;
 2) Expressar gratidão às pessoas que contribuíram para melhorar 

a sua vida;
 3) Adotar um comportamento novo como resultado da interação 

com aqueles que o ajudaram.

Todos nós já vivenciamos a primeira fase. Afinal, cada um de 
nós tem algo para o qual somos gratos. Quem nunca agradeceu por 
ter se livrado de uma ameaça, como o diagnóstico de uma doença 
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séria que não passou de alarme falso, por exemplo? Para transfor-
mar esse sentimento em algo maior, é preciso torná-lo recorrente. 
Sugiro manter um pequeno diário (pode ser só mental) que contenha 
apenas manifestações de gratidão. Isso basta para desencadear os 
benefícios que o sentimento oferece para a saúde e representa um 
bom começo para qualquer um.

O segundo estágio é mais desafiador. É difícil se expressar para 
outra pessoa, sobretudo porque muitos pensam que se abrir e ma-
nifestar apreço por alguém pode resultar em maior vulnerabilidade. 
De fato, é mais fácil se fechar dentro da própria concha. Entretanto, 
quando se expressa gratidão a outra pessoa, firma-se com ela um 
vínculo emocional, e a presença de vínculos emocionais é uma das 
principais características das pessoas verdadeiramente felizes. Al-
guns dos primeiros estudos sobre a relação corpo-mente mostraram 
como a solidão e o isolamento – o oposto da conexão com outros – 
conduziram a uma piora na saúde e a um risco maior de mortalidade. 
Se for o seu caso, é hora de reverter o foco e enfatizar o lado positivo 
da equação, colocando conexões emocionais no topo da sua lista de 
cuidados pessoais.

O terceiro e último estágio é o mais poderoso, porque tem o po-
tencial de efetivamente mudar o futuro das pessoas, e para melhor. 
Quando a gratidão leva alguém a nutrir mais compaixão, a ser menos 
crítica em relação aos outros e a valorizar mais a própria vida, está 
sendo preparado o palco para anos de reforço positivo.

Ao adotar a gratidão como padrão, por assim dizer, essa pessoa 
sinaliza para o cérebro que, ao longo da vida, o retorno positivo supe-
rará o negativo. E agir assim de forma consistente e reiterada leva a 
transformações no cérebro que resultam em inúmeros benefícios no 
longo prazo. Está claro que o caminho da gratidão é um dos mais na-
turais para se alcançar a inteireza. O corpo, a mente e o espírito são 
afetados em todos os níveis, tudo praticamente sem esforço algum.

Não custa lembrar que as escrituras sagradas vêm ao encontro 
do que estou dizendo e pregam o poder da gratidão. O apóstolo Paulo 
escreveu: “Mostrem-se gratos”. Jesus ensinou: “Deus não é injusto 
para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao 
nome dele”. Nosso Salvador disse ainda: “Pratiquem o dar, e lhes 
será dado”. Para Deus, a falta de gratidão é uma forma de injustiça. 
Ele aconselha: “Estejam sempre alegres. Deem graças por todas as 
coisas e em todas as circunstâncias”. Extraímos da Bíblia, ainda, este 
outro poderoso conselho: “Tudo que é verdadeiro, tudo que é amá-
vel, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno 
de louvor, continuem a pensar nessas coisas”.
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É isto: a gratidão nos faz felizes. Ela cura ressentimentos e faz 
surgir o perdão. A ingratidão, por outro lado, define grande parte da 
natureza dos infelizes. Nesse sentido, a gratidão é a maior medida 
do caráter de uma pessoa. Expresse – sem pudor e sem limites – a 
gratidão com palavras e, acima de tudo, com atitudes, e você verá 
como sua vida melhorará.

Se a gratidão é de extrema importância para qualquer ser hu-
mano, é mais ainda, em particular, para o concurseiro, que passa 
por inúmeros momentos de angústia e de dificuldade até alcançar a 
aprovação dos sonhos. Para ele, pode ser especialmente difícil en-
contrar razões para se sentir grato, já que o reforço é quase sempre 
negativo, na forma de sucessivas reprovações.

Sei que a realidade de concurseiro é dura, mas lembre-se: em-
bora não pareça, você pode ter muito a pedir, mas tem ainda mais 
para agradecer. Agradeça pelo fato de você poder estudar, mesmo 
que não seja da forma ideal. Agradeça por você ter o que comer, 
em um mundo onde bilhões de pessoas passam fome todos os dias. 
Agradeça por ter onde morar, mesmo que a sua não seja a casa dos 
sonhos. Agradeça por ter algum meio de transporte, público ou pri-
vado, mesmo que ele não seja tão confortável como você gostaria. 
Saiba agradecer o que você tem hoje para fazer jus ao que pretende 
conquistar amanhã, como a nomeação para o cargo desejado. Esfor-
ce-se para sempre nutrir o sentimento de gratidão como forma de 
desenvolver uma atitude mais otimista na vida.

Dito isso, aproveito a oportunidade para externar minha mais 
profunda gratidão pela dica do tema da nossa mensagem de hoje. 
Também agradeço pela companhia; pelas palavras de incentivo ao 
nosso empreendedorismo; pelos mais de 2 mil comentários que já 
recebi em aproximadamente 70 artigos que escrevi nos últimos 18 
meses; pela confiança dos alunos que contribuíram para o cresci-
mento exponencial do Gran Cursos Online nos últimos 2 anos; pelo 
esforço e pela dedicação diária dos nossos colaboradores, dos nos-
sos professores e do meu sócio Rodrigo; pela minha família, que me 
apoia em qualquer circunstância. Acima de tudo, sou grato a Deus, 
que me guia e ajuda todos os dias.

“Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão.” 
Jean de la Bruyere
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DESEJE, MENTALIZE, RECEBA!

“Muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão 
próximos estávamos do sucesso na hora em que desistimos.” 

Thomas Edison

O pontapé inicial para qualquer conquista é o desejo. Quando 
uma pessoa deseja muito e intensamente algo, vai moldando a re-
alidade e a direciona rumo à concretização desse desejo. De fato, 
a mente tem o poder extraordinário de fabricar realidade, mas não 
sozinha. Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do 
objeto de desejo. Há que desenvolver inteligência emocional24,24há 
que pensar positivo25,25há que se esforçar2626e há que fazer sacrifí-
cios27.27Não basta querer muito um cargo público e esperar que o ato 
de nomeação chegue em casa, como num passe de mágica, sem que 
o candidato tenha feito sua parte para isso. O desejo é apenas o início 
da conquista, e não o seu fim.

A universidade americana de Yale desenvolveu uma pesquisa em 
que ficou demonstrado o poder da mente. Os pesquisadores selecio-
naram trinta indivíduos que, em comum, nunca haviam disparado 
uma arma de fogo antes e, submetidos a uma prova de tiro, obtive-
ram a mesma média de acertos. Esses indivíduos foram divididos em 
três grupos. O primeiro praticou tiro por vinte minutos, cinco dias por 
semana, durante seis semanas. O segundo grupo, durante o mesmo 
período de tempo e no mesmo ambiente, apenas se imaginou acer-
tando o alvo, reproduzindo na mente os gestos de atirar. Já o terceiro 
grupo, na mesma situação e no mesmo período, ficou à toa, sim-
plesmente brincando com a arma. Depois de seis semanas, os testes 
de proficiência foram repetidos. Os dados foram surpreendentes: o 
primeiro grupo teve índice de acertos de 83%; o segundo grupo, 
de 82%; e o terceiro manteve a média de antes, sem alteração. A 
grande lição que esse experimento nos ensina é que os exercícios 
mentais são tão eficientes quanto o treino prático quando se trata de 
se preparar para um desafio. O indivíduo pode simplesmente simular 
na mente a situação que enfrentará ou visualizar a si mesmo con-
quistando o objeto de desejo, que suas chances de tornar a imagem 
concreta são tão altas quanto seriam se ele estivesse pondo a mão 
na massa.
24 Saiba como desenvolver a inteligência emocional no artigo Inteligência emocional e as conquis-

tas na vida e nos concursos, disponível em: http://bit.ly/inteligenciaemocionaleconquistas
25 Para mais detalhes acerca do pensamento positivo, leia O poder do pensamento positivo nos 

concursos e na vida – partes I e II (p. 160 e 163, respectivamente). 
26 Acerca do esforço, leia Esforçar-se vale a pena, disponível em: http://bit.ly/oesforcovaleapena
27 Sobre os sacrifícios, não deixe de ler Sem sacrifício, não há recompensa, disponível em: http://

bit.ly/semsacrificiosemrecompensa
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Quando um concurseiro visualiza bem o seu propósito, a tendên-
cia é que ele tenha um aproveitamento muito bom em relação ao 
que visualizou. Entretanto, não basta projetar o sonho na mente nos 
mínimos detalhes; é preciso carregar essas imagens com sentimen-
tos e emoções positivas. Vejamos uma situação concreta. Imagine 
que amanhã você, amigo concurseiro, fará a prova do concurso dos 
seus sonhos, para uma vaga de policial federal. Hoje, você não pode 
ficar projetando pensamentos negativos como: E se der branco? E se 
todos os inscritos comparecerem? E se eu me atrasar? E se as provas 
vierem muito fora do que eu estudei ou do que domino? Em vez de 
ceder a esse tipo de pensamento pessimista, você deve é imaginar-
-se feliz durante a prova, tranquilo ao constatar que tudo que está 
sendo cobrado nela constava do seu plano de estudos e dos milha-
res de questões que você resolveu como treino. Em seguida, com 
os olhos fechados e controlando a respiração, você deve conseguir 
imaginar-se de arma na mão, vestindo o uniforme e já com o brasão 
pendurado no pescoço, acompanhando presos de colarinho branco 
levados à delegacia da Polícia Federal.

Uma imagem boa de visualizar é o seu pai, a sua mãe, a sua es-
posa, namorada ou noiva, assistindo a você na tevê escoltando pre-
sos da operação “Lava-jato”. Mentalize cada detalhe dessa imagem e 
sinta-se merecedor de estar presente nela. Pensamento e sentimento 
certos dão forma ao desejo. O resultado será o universo trabalhando 
para a concretização dele. Como tudo na vida, essa simulação requer 
treino e mais treino. Cabe repetir: você se torna aquilo que pensa e 
projeta na maior parte do tempo.

Agradeça, agradeça sempre e todo dia, especialmente pelo que 
você já tiver conquistado e por tudo que já tem. A gratidão nos faz 
ter mais felicidade e maior motivação para buscar novos desafios.

Outra dica é a de que todo concurseiro deve criar o seu “mural 
dos sonhos”. Nele, deve pendurar fotos do órgão ou entidade onde 
pretende trabalhar, imagens de servidores em operação e cópia do 
contracheque do cargo, entre outros objetos que ilustrem o que ele 
poderá conquistar graças à estabilidade financeira garantida pelo 
cargo público. Outra boa dica é carregar no bolso um cartão plastifi-
cado com a frase “Eu sou muito feliz, grato e desejo ser [por exem-
plo] policial federal”. Acrescentamos a tudo isso, ainda, o atributo da 
gratidão. Agradeça, agradeça sempre e todo dia, especialmente pelo 
que você já tiver conquistado e por tudo que já tem. A gratidão nos 
faz ter mais felicidade e maior motivação para buscar novos desafios.

Você sabia que o que nos move em direção ao nossos objetivos, 
desejos, sonhos e necessidades é a dopamina? Conhecida como mo-
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lécula da motivação, é ela que nos proporciona aquela ótima sensa-
ção de empoderamento que experimentamos quando atingimos uma 
meta. A falta de entusiasmo, de motivação, está diretamente ligada 
a baixos níveis de dopamina. Estudos conduzidos com hamsters mos-
tram que as cobaias com deficiência desse neurotransmissor costu-
mam optar pelo caminho mais fácil, ainda que a recompensa, no fim, 
seja menos alimento. Já os ratinhos com maiores níveis de dopamina 
se esforçam mais quando sabem que o resultado será o dobro de 
comida. Interessante, não?

Sabendo disso, o que recomendamos é a divisão dos grandes 
objetivos em várias pequenas metas. Cada conquista, por menor que 
seja, liberará dopamina, o que produzirá em você a sensação de fe-
licidade e de prazer que o motivará a seguir em frente. Isso ocorre 
porque cada realização significa um passo adiante na conquista do 
objetivo maior, o que permite que você visualize a vitória como algo 
mais próximo e concreto. Em outras palavras, experimentamos uma 
boa “ressaca” de dopamina a cada pequena conquista, no nosso caso 
cada nova aprovação com melhor classificação do que a anterior.

Deseje, mentalize, trabalhe muito, comemore as suas pequenas 
conquistas, pois, com certeza, a aprovação no concurso de seus so-
nhos chegará. E, quando chegar, não se esqueça de me convidar para 
o churrasco da posse. 

“Na maioria das vezes, a diferença entre ganhar e perder é não 
desistir.” 

Walt Disney
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“FAÇA O SEU MELHOR, NA CONDIÇÃO QUE VOCÊ TEM, 
ENQUANTO VOCÊ NÃO TEM CONDIÇÕES MELHORES PARA 

FAZER MELHOR AINDA!” (Mário Sérgio Cortella)

Tive a oportunidade de assistir a uma palestra do filósofo Mário 
Sérgio Cortella que me impactou bastante. Nela, o professor comen-
tava um pouco sobre a importância de fazer o melhor – e não apenas 
o possível – para viver a vida da forma que ela merece ser vivida. “A 
vida é curta, mas não precisa ser pequena”, defendia o palestrante 
para uma plateia composta de servidores públicos.

No evento, acertada e insistentemente, o professor ensinava que 
devemos sempre “fazer o nosso melhor, com as condições que te-
mos, enquanto não tivermos condições melhores para fazer o nosso 
trabalho melhor ainda”. Gostei muito desse pensamento, que, aliás, 
busco aplicar sempre em minhas atividades. Então, aproveitarei este 
artigo para encaixar em nosso contexto o resumo de algumas das 
ideias que extraí das palavras tão inspiradoras, provocantes e moti-
vadoras do professor Cortella. Não posso deixar de dividir com meus 
leitores as lições que aprendi com esse que é tido como um dos maio-
res filósofos brasileiros da atualidade.

É notório – e, infelizmente, também muito triste – que, na grande 
maioria dos órgãos e entidades públicas, quem ocupa cargos, funções 
ou empregos públicos nem sempre conta com as melhores condições 
para desempenhar bem as suas funções e empregar da melhor forma 
os seus dons e os seus talentos. Mas isso não deve servir de muleta 
ou de justificativa para que o servidor nem sequer tente fazer o seu 
melhor com o que está disponível na repartição. Ele deve, sim, de-
senvolver o seu melhor projeto, prestar o seu melhor atendimento, 
emitir o seu melhor parecer, ministrar a sua melhor aula, dar a sua 
melhor consulta, conduzir a sua melhor investigação. Em outras pa-
lavras, deve pautar suas ações sempre de modo a superar a expec-
tativa do colega, do superior e, principalmente, do usuário do serviço 
público. O cidadão-cliente tem o direito de sair do encontro com o 
agente público com a sensação de que foi respeitado e bem atendido.

Todos nós, sejamos servidores, agentes públicos ou ainda con-
curseiros, precisamos fazer sempre o nosso melhor, seja qual for a 
nossa condição financeira, física ou psicológica, quando estamos em 
busca de realizar um sonho. Devemos dar o nosso melhor enquanto 
ainda não dispomos das condições ideais para fazermos melhor ainda 
o que já costumamos fazer muito bem. Quem apenas faz o possível, 
o básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna, apequenada.
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Mediocridade é falta de capricho, de zelo, de qualidade. É optar 
por fazer tudo mais ou menos, embora se pudesse fazer o melhor. 
Capricho, ao contrário, é fazer o melhor nas circunstâncias em que o 
indivíduo se encontra, ainda que esse melhor não seja o melhor do 
mundo. Insistimos da mesma forma que o professor Cortella: é fazer 
esse melhor enquanto não estão presentes as condições ideais para 
fazer melhor ainda. Pode ser que você não tenha, hoje, a mínima 
condição de estudar para a magistratura federal, por exemplo; mas, 
quem sabe, com muito esforço, talvez até estudando no ônibus de 
madrugada, você possa se preparar para um concurso de Técnico 
Judiciário. Faça isso, que, depois de nomeado, você estará em me-
lhores condições para alçar voos mais altos.

Algum tempo atrás, nós, do Gran Cursos Online, preparamos 
uma série de artigos intitulada “Histórias de Superação”. Cada um 
dos textos que a compõem retrata o exemplo concreto de pessoas 
vencedoras que deram o seu melhor, mesmo quando tudo conspi-
rava contra elas. Essas pessoas fizeram tudo que era possível – e 
até o que parecia ser impossível, na visão de alguns – e hoje são 
servidoras públicas e levam uma vida muito mais digna. Vimos, ali, 
o exemplo da simpática Marilene Conceição Lopes28,20antes catadora 
de latinha e hoje servidora do TJDFT; conhecemos a história de Ma-
ria Odete Silva29,21vendedora de churros que conseguiu se formar em 
Direito; acompanhamos a saga da Dra. Antonia Faleiros30,22ex-empre-
gada doméstica e atual Juíza de Direito, a quem tive o prazer de co-
nhecer pessoalmente; e lemos o depoimento para lá de emocionante 
e inspirador do nosso professor de Direito Constitucional e Juiz de 
Direito Aragonê Fernandes, cujo título é bastante sugestivo: “A saga 
de um concurseiro”31.23

O nosso propósito é, foi e sempre será garantir que nossos alu-
nos tenham acesso a depoimentos, biografias e histórias inspirado-
ras, bem como às melhores palestras, pesquisas e técnicas de estu-
do. Sabemos muito bem que o mundo inteiro conspira contra quem 
decidiu estudar para concurso. Não se engane: notícias ruins sempre 
surgirão pelo caminho, e alguns dos seus “amigos” vez ou outra apa-
recerão para desanimar você. Quando isso acontecer, saiba que nós, 
do Gran Cursos Online, estaremos sempre aqui para neutralizar tudo 
isso e ajudar na sua sonhada mudança de vida.

Fique à vontade para buscar, tanto neste livro, como em nosso 
blog, a inspiração de que você estiver precisando. Um e outro contêm 
28 Assista em: http://bit.ly/marilenelop
29 Assista em: http://bit.ly/mariaod
30 Assista em: http://bit.ly/antoniaf
31 Leia mais em: http://bit.ly/aragonef
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informações e mensagens de grande valia para os concurseiros. Se 
você tiver a humildade de saber absorvê-las, aprenderá muito. No 
fim, conquistará a vaga dos seus sonhos no serviço público brasilei-
ro e se tornará uma pessoa útil à sua cidade, ao seu estado, ao seu 
País. E poderá cumprir, então, o seu relevante papel em socorro dos 
nossos sofridos cidadãos-usuários, que, infelizmente, deparam todos 
os dias com escândalos de má gestão e de corrupção em todos os 
poderes e em todas as esferas do governo.

Desejamos que você, amiga e amigo leitor, tenha sucesso o quan-
to antes em seu projeto de passar em concurso público. Quando isso 
acontecer, conte em nosso blog a sua saga de concurseiro. Quando 
chegar a hora, queremos ver você partilhar conosco um pouco da sua 
vida como servidor público, em nossa coluna “Cheguei Lá”.

Para começar, aplique a mensagem deste artigo desde já. Dê o 
seu melhor hoje!

“Pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe nada; que sabe 
que a outra pessoa sabe coisas que ela não sabe; que juntas saberão 
muitas coisas, mas que nunca saberão tudo que precisa ser sabido.” 

Mário Sérgio Cortella
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A MENOS DE UM METRO DA APROVAÇÃO

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de 
vencer é tentar mais uma vez.”

Thomas Edison

Muitas pessoas cometem o erro de desistir de tudo quando rece-
bem um “não” como resposta ou deparam com alguma dificuldade, 
sofrem alguma desilusão ou experimentam uma derrota temporária, 
como é o caso de uma reprovação para o concurseiro. Sem dúvida, 
quem sucumbe fácil assim cede à fraqueza, aceita o fracasso e perde 
uma excelente oportunidade de aprender com os insucessos que a 
vida mais cedo ou mais tarde nos impõe.

Na contramão disso, o meio empreendedor está cheio de relatos 
de pessoas que venceram, fizeram grandes fortunas e criaram em-
preendimentos que são praticamente impérios do mundo moderno 
porque apostaram na última cartada que tinham, na última tacada 
do jogo, na última tentativa possível de fazer seu negócio dar certo. 
A título de exemplo, a história de Phil Knight, criador da Nike, é uma 
das que comprovam isso32.1Outro que tem uma história de vida ins-
piradora, cheia de passagens inusitadas que envolvem derrota e su-
peração, é Elon Musk, ambicioso empreendedor que pretende povoar 
Marte e recentemente lançou um carro Tesla ao espaço. As empresas 
dele, Tesla e SpaceX, enfrentaram dificuldades financeiras colossais 
por anos a fio e estiveram à beira da falência diversas vezes, mas 
Musk e sua equipe sempre conseguiram salvar os empreendimentos 
na última chance que havia, não importava quão escassos fossem 
os recursos de que dispunham. A incrível persistência do empresário 
foi posta à prova seguidamente, mas, no fim, contrariando inúmeras 
manchetes de jornal que anunciavam sua falência e prediziam que 
suas empresas quebrariam em poucos dias, liderou a maior revira-
volta do empreendedorismo contemporâneo: seu império vale hoje 
dezenas de bilhões de dólares. A fortuna pessoal de Musk é de U$ 
20,5 bilhões, o equivalente a mais de R$ 60 bilhões. Se tivesse desis-
tido quando suas empresas estavam sem recursos para quase nada 
– literalmente! –, hoje ele também teria bilhões, só que em dívidas. 
Isso é para vermos como seguir em frente faz toda a diferença.

No blog do Gran Cursos Online, já contamos diversas histórias de 
vida de nossos professores que, reprovados em concursos públicos 
mais de uma vez, tinham tudo para desistir dos planos de conquistar 
uma boa carreira no serviço público33.2No entanto, apesar do senti-
32 Sobre a história de Phil Knight, leia Lições do fundador da Nike para concurseiros. Disponível 

em: http://bit.ly/licoesnike
33 Conheça um pouco sobre a história de alguns de nossos professores no artigo Ao fechar uma 

porta, a vida abre outras melhores. Disponível em: http://bit.ly/avidaabreportasmelhores
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mento de frustração que naturalmente experimentavam, o que eles 
fizeram? Analisaram profundamente os erros que cometeram, rea-
valiaram as técnicas de preparação que vinham empregando, corri-
giram o planejamento, respiraram fundo e seguiram em frente, com 
ainda mais determinação do que antes. Foi assim que conquistaram, 
em sua última tacada, a sonhada vaga. Muitos foram aprovados em 
mais de um concurso e puderam até escolher onde preferiam traba-
lhar. Que “problemão”, hein?

Embora experiências positivas, como as dos nossos professores, 
sejam bastante inspiradoras por si sós, a história que realmente me 
levou a redigir este texto ocorreu na época do povoamento do oeste 
americano, no período que ficou conhecido como “febre do ouro”. 
Havia um homem – tio de R.U. Darby – que, depois de demarcar um 
pedaço de terra, muniu-se de picareta e pá e entregou-se a cavar 
em busca do minério. Semanas de trabalho mais tarde, ele e o sobri-
nho foram recompensados pela localização de uma fonte do minério 
dourado. Na sequência, compraram o maquinário de que precisavam 
para trazer o ouro à superfície. O primeiro vagão de minério extraído 
foi enviado a uma fundição, e os resultados comprovaram que aquela 
era uma das mais ricas minas de ouro da região.

À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças dos 
Darby chegavam às alturas! Foi quando o inesperado aconteceu: o 
veio de ouro desapareceu. Desesperados, os dois perfuraram, perfu-
raram… mas nada de encontrar o filão. Diante do fracasso, desisti-
ram. Venderam os equipamentos por uma ninharia. O comprador era 
um comerciante de ferro-velho que não era nada bobo. Ele chamou 
um engenheiro especialista em minas para avaliar o local. O expert 
explicou que o projeto havia falhado porque os antigos proprietários 
do local não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica. 
Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de um 
metro de onde os Darby haviam parado de perfurar!

O desfecho dessa história não podia ser outro: o proprietário do 
ferro-velho extraiu da mina milhões de dólares em minério. Sabe por 
quê? Porque ele foi sábio, prudente e inteligente o bastante para pro-
curar o conselho de um especialista antes de desistir.

Situação muito parecida costuma ser vivenciada pelos concur-
seiros que desistem de buscar a estabilidade financeira exatamente 
quando a vaga está a menos de um metro do nariz deles. Muitos 
sucumbem porque não foram sábios o bastante para buscar a ajuda 
de especialistas como os mestres dos nossos cursos online, ou por-
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que não leram os artigos nos quais oferecemos conselhos e dicas 
e compartilhamos histórias reais de sucesso e de superação. Esses 
candidatos desistem porque acham que chegaram ao fim da linha e 
que não vale a pena continuar tentando. Acreditam que o destino já 
está traçado e não há o que fazer a respeito disso.

A mente fraca desse tipo de concorrente é muito bem ilustrada 
na imagem a seguir, que já divulgamos algumas vezes em nossas 
redes sociais:

Desistir quando se está tão perto de ser bem-sucedido infeliz-
mente é muito comum em nosso meio, concurseiro. Por isso é tão 
importante que você aprenda uma lição que eu próprio já assimilei 
em minha vida de jovem empreendedor: ninguém está livre de, an-
tes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e, talvez, até 
grandes fracassos que parecem insuperáveis. Mas a verdade é que 
cada uma das experiências de insucesso pode e deve nos ensinar. É a 
aprendizagem com elas que nos leva a ressurgir das cinzas e a per-
sistir. Então, nunca – nunca mesmo! – aceite menos do que o sucesso 
em qualquer projeto que você traçar em sua vida. Batalhe por ele, 
superando todas as derrotas, uma a uma.

Estamos falando de aprovação em concurso público, mas o con-
selho vale para quem está em busca de qualquer outro tipo de reali-
zação. Ele serve para quem quer montar um empreendimento, para 
quem está treinando para participar de uma competição esportiva, 
para os que procuram um novo amor, para os que têm em mente a 
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aquisição de um novo apartamento ou carro… Basta que se deseje 
muito algo para que o conselho de não desistir seja perfeitamen-
te aplicável. Meu conselho é: na próxima vez que tudo lhe parecer 
muito difícil, substitua o “não consigo” pelo “vou tentar mais uma 
vez”. Não importa que esse “mais uma vez” precise ser repetido uma, 
duas, dez, vinte vezes. Entendido?

Lembre-se: o ouro pode estar muito mais perto do que você imagina!

“A vitória tem um sabor mais doce quando você provou do fracasso” 
Malcolm Forbes
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AS DECEPÇÕES FAZEM PARTE DA CAMINHADA. NÃO 
DESISTA!

“Faliu no comércio aos 31 anos; 
Perdeu uma eleição estadual aos 32 
anos; 
Perdeu a esposa aos 35 anos; 
Teve colapso nervoso aos 36 anos; 
Perdeu uma eleição para prefeito 
aos 38 anos; 
Perdeu outra eleição estadual aos 
46 anos; 
Perdeu uma eleição federal aos 48 
anos; 
Perdeu a eleição para o Senado aos 
58 anos; 

Aos 60 anos, foi eleito presidente dos EUA. 
Esse homem foi Abraham Lincoln, considerado um dos maiores 

líderes de todos os tempos”. 

Jack Ma, hoje com 52 anos, é 
um dos homens mais ricos do mun-
do e o mais rico da China. Sua for-
tuna está avaliada pela Forbes em 
US$ 20,4 bilhões. No entanto, o 
caminho para chegar até aí não foi 
nada fácil. Na verdade, ele teve de 
lidar com sucessivas frustrações. 

Jack levou sete anos para com-
pletar o ensino fundamental. Na es-
cola onde estudava, em sua cidade 
natal, Hangzhou, o ensino médio 

tinha duração de apenas um ano, metade do recomendado. Diante 
disso, ele tentou estudar em outras cidades, mas nenhuma aceitou 
sua matrícula, pelo fato de sua educação já ser bastante falha. Ele 
também tentou três vezes entrar em uma universidade chinesa. Ins-
creveu-se em Harvard dez vezes, mas foi rejeitado em todas elas. No 
fim, pensou: “Quem sabe, talvez um dia eu dê aula aí”. Ele estava 
certo: desde que alcançou sucesso com sua plataforma de comércio 
eletrônico, Ma já deu várias palestras na renomada universidade. 
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Depois de se formar, o jovem concorreu a mais de trinta vagas de 
emprego. Não foi aceito em nenhuma delas – nem para trabalhar no 
KFC, uma rede de fast-food americana que, na ocasião, contratou to-
dos os outros trabalhadores que se candidataram às vagas com Ma. A 
rejeição nesse período da vida o blindou contra as dificuldades como 
empreendedor, diz ele, que também sofreu descrédito ao fundar o 
Alibaba, um dos maiores sites de vendas do mundo, com faturamen-
to estrondoso e crescente. 

Mas vamos sair do contexto do empreendedorismo e entrar no 
mundo dos concursos públicos, para listar alguns exemplos de pro-
fissionais e suas histórias de insucessos até, finalmente, a merecida 
aprovação. Talvez você até já conheça algumas delas. Vejamos. 

O nosso professor de Direito 
Eleitoral e Regimento Interno de 
tribunais, Weslei Machado, foi Ana-
lista Judiciário da área judiciária do 
TSE. O cargo é dos mais cobiçados 
por concurseiros de todo o País. E 
Weslei podia ter se dado por satis-
feito ao conquistá-lo, mas ele não 
parou por aí. Atualmente, ele é Pro-
motor de Justiça Subs tituto do Mi-
nistério Público do estado do Ama-

zonas (MPE/AM). Ainda se incluem em sua coleção de aprovações o 
concurso público do TJDFT/2007 e o do MPU/2007. 

São tantas aprovações que chega a parecer fácil, não é mesmo? 
Mas não foi. Não para Weslei. Até ser aprovado nesses difíceis cer-
tames, ele teve de enfrentar mais de vinte reprovações. E, a cada 
insucesso que enfrentava ao longo de sua jornada, ele pensava em 
desistir. Foram tantas horas de estudo, tamanha abdicação da convi-
vência familiar e social e tão alto investimento em taxas de inscrição 
e em livros, tudo sem sucesso, que ele já começava a acreditar que 
não seria capaz de atingir o objetivo de se tornar servidor público. 

Quando deu início à preparação, Weslei já era casado e pai de 
família. Portanto, para garantir o sustento dos seus entes, precisa-
va trabalhar durante o dia. Só lhe sobravam as noites para estudar. 
Além disso, havia um complicador que lhe tirava o sono: a filha esta-
va doente e precisava de remédios caros e de alimentação específica. 
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Apesar de todas essas – e outras – dificuldades, ele não desistiu. 
Manteve-se firme em seu projeto. E aqui abro parênteses: creio que 
a persistência e a dedicação são os mais indispensáveis atributos do 
concurseiro durante a preparação. O candidato a concurso sempre 
enfrentará obstáculos, mas não pode ficar paralisado ou simplesmen-
te renunciar ao seu sonho de conquistar uma vaga no serviço público. 
Em vez disso, precisa adaptar seus métodos para corrigir falhas em 
sua forma de estudar. 

No processo de estudo árduo que o projeto de passar em concur-
so exige, o esforço e a perseverança ajudam – e muito – a atingir os 
resultados esperados. No caso de Weslei, ele converteu sua enorme 
força de vontade em ações práticas. Foi assim que criou um método 
próprio de preparação. A base da sua técnica era um cronograma de 
estudos que contemplava as disciplinas recorrentes nos concursos 
dos quais participava, sobretudo para a carreira dos tribunais. “Iden-
tifiquei, em editais anteriores, quais eram as principais disciplinas e 
as organizei em um cronograma. Cada dia da semana, estudava duas 
disciplinas, duas horas para cada uma delas”, explica. 

Seria ótimo se estudar com todo esse afinco já fosse o suficien-
te para a aprovação, mas sabemos que só o estudo tradicional não 
basta. Como Weslei logo percebeu, há algo tão importante quanto 
debruçar-se sobre novos conteúdos, embora esse algo não receba a 
devida atenção. Estamos nos referindo à revisão das matérias.

O ideal é que, a cada semana, o concurseiro destine um dia para 
rever os conteúdos estudados até ali. A revisão é sempre cumulativa, 
e é indispensável que toda a matéria até então estudada seja revista 
antes do prosseguimento do estudo pelo candidato. Trata-se de um 
mecanismo de reforço do armazenamento na memória e de organi-
zação das informações em nosso cérebro. 

Além disso, a experiência de Weslei atesta que, no processo de 
revisão, é prudente e proveitoso resolver questões de concursos an-
teriores da carreira escolhida. O concurseiro precisa se familiarizar 
com a forma de abordagem dos temas e com os principais tópicos 
cobrados pelos examinadores. Esse conhecimento é capaz de au-
mentar o rendimento no dia da prova. O candidato não terá surpre-
sas, já que terá conhecido com antecedência o modelo de questões 
do examinador. 

Foi graças a esses pequenos segredos que Weslei conseguiu co-
lecionar todas as suas aprovações e alcançar os resultados dos quais 
hoje tanto se orgulha. 
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Outro professor do Gran Cursos 
Online que tem muito a nos ensi-
nar é o Dr. Aragonê Nunes Fernan-
des. Antes de ser aprovado para a 
magistratura, o hoje Juiz do TJDFT 
foi Promotor do MPDFT, além de 
ter passado para Defensor Públi-
co na DPE/RS, também foi Analis-
ta do STF, Técnico do STJ e Agente 
Comercial da CAESB. Assim como 
Weslei, o Dr. Aragonê também en-
frentou muitas decepções e sofreu 

inúmeras reprovações antes de alcançar o cargo com o qual sonhava. 
Quando decidiu estudar para “os concursos grandes” (magistra-

tura, Ministério Público e Defensoria Pública), Aragonê colocou na 
cabeça que seria um projeto de médio ou longo prazo. Além disso, 
sabia que teria de fazer provas fora de Brasília, pois aqui seria difícil 
demais passar. 

Começou pelo concurso da Defensoria Pública da União. Foi re-
provado. Veio depois o de Promotor em Sergipe. Nova reprovação. 
Fez prova para Promotor de Rondônia, mesmo sem ter certeza  de 
que se aceitaria se mudar para lá. Apesar dos menos de 600 can-
didatos inscritos no certame, o professor acabou reprovado logo na 
primeira fase! 

Somaram-se ao “rol das reprovações”, ainda, os concursos de 
Juiz na Paraíba, de Promotor em Goiás e de Promotor em São Paulo. 

“Ah”, você poderia concluir, “mas a partir daí nosso personagem 
finalmente começou a passar e não parou mais.” Ou, então, poderia 
deduzir que o Dr. Aragonê só foi reprovado em concursos grandes… 
Nada disso! Nosso mestre ainda foi reprovado nos concursos para 
o cargo de Analista de tribunais como TST e STJ e do MPU e para o 
cargo de Técnico Judiciário do TJDFT, dentre outros. 

Em resumo, depois de tantos anos na luta, Aragonê colecionou 
muito mais reprovações do que sucessos, mas em nenhum momento 
se arrependeu de ter optado pela carreira pública. Hoje, “pendurou 
as chuteiras”, depois de descobrir algo bem interessante em sua tra-
jetória: todas as reprovações “transitam em julgado” na hora em que 
se é aprovado em um bom concurso. 

Gustavo Scatolino, nosso professor de Direito Administrativo e 
hoje Procurador da Fazenda Nacional, um dos cargos mais cobiçados 
da área jurídica, é outro com uma história de muitas decepções até 
o sucesso final. 
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O professor reprovou nos se-
guintes concursos: Agente da Po-
lícia Federal/2002, Analista do TJ-
DFT/2003, Procurador Federal, 
Advogado da União, PGFN/2006, 
Técnico e Analista do TST/2003, 
Técnico e Analista do MPU/2004, 
Detran/2004, PRF/2003 e Delegado 
do estado de Goiás/2004.

Foi, contudo, aprovado nos se-
guintes: Técnico do TJDFT/2003, 
Analista Judiciário do STJ/2004, 

Procurador do estado do Espírito Santo/2008 e Procurador da Fazen-
da Nacional/2008. Esse último, aliás, foi o mesmo concurso em que 
Gustavo havia sido reprovado em 2006. Note que, em apenas dois 
anos, ele inverteu sua condição. 

Nossa última inspiração é 
Emerson Douglas. Nosso professor 
das disciplinas Regimento Interno 
do Senado e Controle Externo do 
TCU não queria saber de concur-
sos no início de carreira. Ele estava 
convicto de que seu caminho era a 
iniciativa privada. Queria construir 
uma profissão como jornalista. 
Mas eis que nosso mestre foi con-
vencido a estudar para apenas um 
concurso específico. O cargo para o 
qual, na época, decidiu concorrer se tornou o dos seus sonhos: Analista 
da Câmara dos Deputados, área de Comunicação Social. 

Emerson estudou por um ano e arrebentou. Ficou em segundo 
lugar na prova objetiva. Só que ainda haveria a prova prática… Nes-
ta, ele não foi nada bem. Caiu muito e soube que dificilmente seria 
nomeado. A decepção foi gigante. 

Na verdade, ir mal no teste de aptidão física é muito comum; que 
o digam os candidatos às vagas nas carreiras policiais… O candidato 
tem um desempenho excepcional na prova objetiva, mas é eliminado 
no TAF. Vem a fúria, o luto e o recomeço. 

Douglas não desistiu. “Vou estudar para todos os concursos de 
agora em diante”, pensou. Cerca de um ano mais tarde, ele foi apro-
vado na Polícia Federal (5º lugar, nacional). Não parou mais. Vie-
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ram as aprovações para Analista do MPU, para Analista da ABIN (6º 
lugar), Consultor da CLDF (1º lugar) e Auditor do TCU (1º lugar). 
Fixou-se no TCU, mas isso não impediu que ele ainda passasse para 
Analista do Senado (cargo que até chegou a assumir) e de novo para 
outro cargo na ABIN (mais um 1º lugar). 

O que quero demonstrar com todos esses relatos, amigo leitor, 
é que, às vezes, uma decepção profunda pode abrir novos e mara-
vilhosos horizontes. As reprovações servem para nos ensinar lições 
importantes. A nós, cabe extrair esses ensinamentos e assimilá-los, 
para em seguida corrigir os rumos de nossos planos e continuar na 
“fila” até a aprovação – ou, melhor ainda, até as aprovações. 

Se há uma certeza, é esta: muitos reprovarão, mas você, que 
nos acompanha aqui, vai passar – e passar bem. Só não pode desis-
tir. Afinal, quem desiste com facilidade não tem, mesmo, perfil para 
ser aprovado em concurso público. 

Então vamos juntos: você fazendo a sua parte, seguindo as 
orientações de nossa equipe do Gran Cursos Online, e nós, aqui, pes-
quisando e descobrindo novas formas e fórmulas de ajudá-lo a ter o 
governo como patrão.
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VOCÊ É MAIOR DO QUE OS SEUS PROBLEMAS

“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o 
encara é que faz a diferença.” 

Benjamin Franklin

Gosto muito de estudar biografias. Saber mais sobre a trajetória 
de seres humanos formidáveis, como líderes que mudaram o mundo, 
grandes e inventivos empreendedores ou pensadores que marcaram 
a humanidade, me traz muito prazer, além de me conferir maturidade 
e sabedoria. É dessas leituras que eu extraio lições, ideias e conteú-
do para os meus artigos semanais, para os discursos que profiro em 
eventos e para as mensagens dos meus posts. Elas me ajudam, ain-
da, a elaborar soluções para os problemas que enfrento diariamente, 
como jovem empreendedor que sou em nossa pátria amada.

Uma leitura atenta da biografia dos grandes homens e mulhe-
res que revolucionaram a história do mundo, de um continente ou 
de um país leva facilmente à conclusão de que essas pessoas só se 
tornaram gigantes – ainda que, no caso de algumas delas, miúdas 
na altura – porque enfrentaram os desafios com ousadia, coragem, 
inteligência, sabedoria e paciência. Elas só fizeram a diferença no 
seu tempo e no seu espaço porque souberam superar problemas gi-
gantescos, vultosos, colossais, mesmo, que se interpuseram em seu 
caminho. Daí se conclui que o sucesso é diretamente proporcional ao 
tamanho dos entraves que enfrentamos.

Sim, concurseiro, quanto mais graúdo for o cargo que você busca 
no serviço público, maiores serão as dificuldades, os sacrifícios, as do-
res que você precisará enfrentar para garantir a sua vaga e uma car-
reira profissional com estabilidade financeira e inúmeros benefícios.

A lista de líderes cuja vida serve de exemplo para a nossa missão 
é extensa. Desta vez, mencionaremos alguns apenas para demons-
trar quão verdadeira é a tese de que cada pessoa é do tamanho dos 
seus problemas. Quem enfrenta dificuldades de relevo e as supera, 
em geral é uma pessoa poderosa. Importante. Acima de tudo, fonte 
de inspiração. Por outro lado, quem não tem problemas – ou foge 
deles “como o diabo foge da cruz” – costuma ser alguém medíocre. 
E quer viver assim. É como diz o ensinamento popular: “No pain no 
gain” (tradução livre: sem dor, sem ganho).

Dito isso, vamos aos nossos personagens deste texto.
A primeira história que nos inspira é a de Franklin Delano Roo-

sevelt (1882-1945). Já adulto, ele contraiu poliomielite, doença que 
tornou suas pernas inúteis para o resto da vida. Para superar a defi-
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ciência, ele aprendeu a andar com a ajuda de muletas e de apoios de 
perna. Depois de eleito governador de Nova York, concorreu à presi-
dência dos Estados Unidos em 1932, prometendo um novo e ousado 
plano de ação para resgatar o país dos efeitos da Grande Depressão 
de 1929, o pior desastre econômico do século XX.

Roosevelt conseguiu convencer o povo de que, como presidente 
dos Estados Unidos da América, ele “não tinha nada a temer, a não 
ser a si próprio”. Eleito, criou sucessivos programas de recuperação 
econômica, enfrentando duras críticas e, muitas vezes, a resistência 
do Legislativo. Quando o país ingressou na Segunda Guerra Mundial, 
Roosevelt reuniu uma equipe de assessores que planejou o apoio 
maciço das indústrias no esforço de guerra – o chamado Arsenal da 
Democracia. Isso tornaria a vitória mais do que possível; fez dela 
algo inevitável. O formidável complexo industrial-militar criado pelo 
presidente com sua equipe quase que da noite para o dia não teve 
precedente na história, e é quase certo que nunca se repetirá. Além 
de tudo isso, esse, que foi um dos maiores presidentes da história 
americana, deixou um legado de reformas sociais e econômicas que 
se mantêm até hoje.

Outra pessoa que deixou sua marca no mundo foi Mahatma Gan-
dhi (1869-1948). O bem-sucedido advogado indiano passou para a 
história como o maior líder pacifista e principal referência quando 
se fala em independência da Índia, que foi colônia britânica. Gandhi 
ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio do seu proje-
to de não violência. Dentro do ideal de paz e de não violência que 
ele defendia, cunhou esta que se tornou uma de suas mais célebres 
frases: “Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho!”. O 
líder indiano ficou conhecido também por seus pensamentos e pela 
filosofia que seguia. Ele recorria com frequência a jejuns, a marchas 
e à desobediência civil, traduzida no não pagamento dos impostos e 
no boicote aos produtos ingleses.

Para você compreender melhor a dimensão de Gandhi, veja esta 
pequena palhinha da incrível sabedoria que ele tinha:

“Mantenha os seus pensamentos positivos porque os seus 
pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha as suas pa-
lavras positivas porque as suas palavras tornam-se suas ati-
tudes. Mantenha as suas atitudes positivas porque as suas 
atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha os seus hábitos 
positivos porque os seus hábitos tornam-se seus valores. 
Mantenha os seus valores positivos porque os seus valores… 
tornam-se seu destino.”
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Concluímos nossa seleção com Nelson Mandela (1918-2013). 
Nos anos 1960, na África do Sul, centenas de líderes negros foram 
perseguidos, presos, condenados, torturados… Alguns deles foram 
assassinados. Entre os presos estava Mandela, recluso em 1962 e 
condenado à prisão perpétua.

Na década de 1980, o mundo testemunhou a intensificação das 
críticas internacionais ao apartheid, o que culminou com um plebis-
cito que determinou o fim desse regime na África do Sul. Em 11 de 
fevereiro de 1990, Mandela foi libertado. Em 1993, ele e o presidente 
Frederick De Klerk assinaram uma nova Constituição sul-africana, 
colocando um ponto final em mais de trezentos anos de dominação 
política da minoria branca. Essa nova Constituição simbolizava o fim 
oficial do apartheid e preparava o país para um regime de democra-
cia multirracial. Em 1993, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, 
dividido com o presidente, que, ao seu lado, procurava um caminho 
para o fim da segregação racial.

Em abril de 1994, Mandela foi eleito presidente da República, 
com De Klerk como vice. O líder sul-africano governou até 1999, ten-
do sido premiado pela Anistia Internacional, em 2006, por sua luta 
em favor dos direitos humanos.

Entendo que, além de extrair lições das experiências vividas por 
lideranças como essas, que marcaram a história da humanidade, de-
vemos entender de uma vez que problemas grandes só surgem para 
pessoas igualmente gigantes. Franklin Roosevelt só foi o Rooselvelt, 
Mahtma Gandhi só foi o Gandhi, e Nelson Mendela só foi o Mandela 
porque os problemas que eles enfrentaram eram, de fato, muito fora 
do comum.

Até mesmo a arte reflete essa verdade, tanto que a grandiosida-
de de um personagem da ficção costuma ser proporcional ao tama-
nho das suas dificuldades. O super-herói Batman, por exemplo, só 
tem tanto destaque pelo fato de seu antagonista, o Curinga, ser um 
personagem igualmente forte. Quanto maior o vilão, maior o herói. 
Vale para todos!

Portanto, se você, concurseiro, está se vendo no meio de proble-
mas graves, saiba que eles só existem em sua vida porque você é 
forte o bastante para dar conta de cada um deles. Problemas gigantes 
só aparecem para pessoas gigantes. Uma dificuldade qualquer pode 
até atrasar um pouco a realização do seu sonho, mas você precisa se 
apoiar na certeza de que nada está além das suas forças, nada tem a 
capacidade de ser mais forte do que você a ponto de levá-lo a desistir 
dos seus objetivos. Nada mesmo, combinado?



199 

Por derradeiro: um problema é uma oportunidade para você fazer 
o seu melhor e demonstrar todos os seus talentos e virtudes. Nada 
é permanente; nem mesmo os problemas. Acredite nisso! Faz toda a 
diferença. E lembre-se: estamos juntos!
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POR QUE VOCÊ ESTÁ TÃO ANSIOSO PARA VER PUBLICADO 
O SEU EDITAL?

“Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia, e, 
sem tal preparação, o falhanço é certo.” 

Confúcio 

Nós, do Gran Cursos Online, já estamos até acostumados a rece-
ber inúmeras mensagens, comentários e e-mails bastante parecidos 
dos concurseiros mais ansiosos. “Quando o edital do concurso tal vai 
sair?”, “Qual é a previsão de publicação do edital para o concurso 
X?”, perguntam muitos deles. “Estou agoniado porque o edital do 
meu concurso ainda não foi publicado”, “O edital do meu concurso 
está demorando muito, acho que vou desistir de estudar”, desabafam 
outros.

A ansiedade dos concurseiros é tanta, que de vez em quando 
interrompo minhas atividades rotineiras para monitorar os diversos 
grupos criados na internet sobre os mais iminentes e importantes 
concursos públicos. Sempre que faço isso, preciso me conter para 
não entrar nesses grupos e perguntar aos membros se eles esta-
riam, de fato, preparados para o concurso na hipótese de o edital ser 
publicado no dia seguinte. Faço a mesma pergunta a você, aluno e 
leitor: se o edital do concurso dos seus sonhos fosse publicado hoje, 
você estaria devidamente preparado para ser aprovado e classifica-
do, mesmo sabendo que a prova, nesse caso, ocorreria dentro de 45 
a 60 dias?

Percebe como não dá para brincar com esse assunto e ficar de-
sejando que o edital seja publicado logo? Não ajuda em nada ficar 
preocupado com essa e outras questões, como a quantidade de horas 
que seus concorrentes têm dedicado aos estudos ou o número de 
candidatos por vaga no concurso. Pelo contrário, isso apenas retira o 
foco do objetivo imediato, que é conquistar a carreira pública e mu-
dar de vida. De que adianta o edital sair logo se você ainda não tem 
condições de ser aprovado? Além da frustração que você sentiria, 
ainda teria de aguardar um período bem maior para tentar de novo, 
já que é comum um novo certame para um determinado cargo de-
morar até quatro anos para sair.

Caso você esteja começando a estudar agora e o edital do con-
curso que quer prestar esteja demorando para ser publicado, você 
deve é AGRADECER, pois esta é a sua chance de alcançar os concor-
rentes mais experientes. Por outro lado, se você já se sentir suficien-
temente preparado para as provas, mas o edital estiver atrasando 
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demais, saiba que, se reduzir o ritmo dos estudos, você pode vir a 
perder todo o valioso conhecimento que reuniu com tanto esforço. 
É importante lembrar, ainda, que, trabalhando na iniciativa privada, 
demora-se muito mais para progredir na carreira do que se demo-
raria no serviço público, de modo que o tempo que se aguarda até a 
publicação de um edital é bastante relativo. 

Tenha em mente que é preciso estar pronto para o concurso como 
se o edital fosse ser publicado amanhã e a prova aplicada depois de 
amanhã. Portanto, concurseiro, se você tem ouvido boatos – de fonte 
confiável – de que já existe autorização para a realização do concur-
so, esqueça essa preocupação com a data da publicação do edital e 
concentre-se nos estudos. Seja inteligente e baseie sua preparação 
no edital anterior e nas cinco últimas provas aplicadas pela banca 
organizadora. A probabilidade de conteúdos serem alterados de um 
concurso para outro ou de disciplinas serem incluídas ou excluídas 
beira os dez a vinte por cento, na maioria dos casos. Então, fique 
tranquilo e faça bom proveito desse tempo que antecede o lança-
mento do edital.

Veja bem: não se trata de ser ingênuo e estudar para um concur-
so que não tem NENHUMA chance de sair. Trata-se, sim, de ser um 
bom observador e de confiar nas estatísticas: se há certa regularida-
de na abertura de certames para a carreira que você deseja seguir, 
se há rumores de fontes que inspiram confiança, se há autorização 
para concurso na área, você não deve se preocupar tanto com o dia 
da publicação do edital, e sim com a sua preparação.

Aliás, no caso de já haver autorização, você precisa estar estu-
dando em ritmo intenso de verdade. Nada de moleza nem de de-
sânimo, porque o lançamento do concurso é uma mera questão de 
tempo que você deve usar a seu favor. Ter de se preparar para um ou 
outro conteúdo novo e uma ou outra disciplina inesperada no curto 
prazo entre a publicação do edital e a aplicação das provas é bem 
mais simples, seguro e inteligente do que vencer todo o conteúdo do 
edital tendo começado os estudos apenas quando o edital já estiver 
na praça34.1

Sabemos que o sucesso em concurso público depende de organi-
zação, planejamento, método e motivação. É fato: quem emprega as 
melhores táticas e técnicas na preparação sai na frente dos concor-
rentes. Ser bem-sucedido nessa empreitada depende bem menos de 
uma inteligência fora do comum e bem mais de outros atributos35.2

341 Não deixe para começar os estudos após a saída do edital, saiba mais em A importância da 
preparação antecipada: não seja refém do edital!. Disponível em: http://bit.ly/preparacaoante-
cipada

35 Sobre o tema, confira Atributos para ser bem-sucedido em provas e concursos. Disponível em: 
http://bit.ly/bemsucedidonasprovas
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Também estamos plenamente cientes de que o nosso inimigo é a 
banca examinadora, razão pela qual o candidato precisa conhecê-la 
até mais do que conhece a si próprio. Durma e acorde pensando na 
banca e em como fará para se esquivar de suas armadilhas e ven-
cê-la. Saiba direitinho como é o estilo das provas; se cobram mais 
doutrina, mais legislação ou mais jurisprudência, por exemplo. Os ar-
tigos da nossa série “Quebrando a Banca”363têm tudo para ajudar 
você a se preparar melhor para esse impiedoso inimigo.

Tradicionalmente, a banca organizadora de concursos para as 
carreiras fiscais federais é a ESAF. No caso dos tribunais federais, 
a FCC e o Cespe dominam as seleções. A Polícia Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal tendem a ter concursos organizados pelo Cespe, 
que também costuma ser o escolhido do Tribunal de Contas da União, 
do Ministério Público da União, da Defensoria Pública e do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entre outros órgãos. Além 
dos concursos dos tribunais, a FCC costuma organizar os certames 
dos fiscos estaduais, e a Vunesp é a organizadora de todos os con-
cursos do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Polícia Militar daquele 
estado.

Perceba que conseguimos prever com bastante precisão até mes-
mo a banca organizadora de grande parte dos concursos, o que ajuda 
muito no direcionamento da preparação antecipada. Ora, se pode-
mos contar com isso e, ainda, com as poucas alterações entre um 
edital e outro de uma mesma carreira e com notícias confiáveis de 
que o concurso sairá em breve, paremos de nos preocupar com a 
publicação do edital e nos concentremos em vencer os conteúdos 
cobrados no último concurso, que têm mais probabilidade de cair nas 
provas do novo.

Não se esqueça de que saber fazer prova é mais importante do 
que ter na ponta da língua todos os pontos das disciplinas do edital. 
Foi pensando nisso que, recentemente, lançamos o projeto “Treino 
Difícil, Jogo Fácil”.  A proposta é simular a prova nos mínimos de-
talhes (é tão esmero que você nota até mesmo na diagramação do 
material). Convido você a acompanhar esse projeto em nosso site. 
Fique atento, porque pretendemos lançar simulados para todos os 
principais concursos nos próximos meses.

Por oportuno, também gostaríamos que você lesse o nosso arti-
go sobre o que é importante saber acerca do edital de concurso374e 
assistisse aos vídeos nos quais os nossos mestres traduzem os últi-
mos editais. Eles estão disponíveis em nossa tradicional série “Como 

36 Confira os posts aqui: http://bit.ly/Quebrandoabanca
37 Leia mais em Sete coisas que você precisa saber sobre o edital de um concurso (p. 35). 
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Passar?”. Além disso, recomendamos que você reserve um tempi-
nho para ler pelo menos três vezes o edital, quando ele finalmente ti-
ver saído. Pode parecer perda de tempo, mas acredite: esse cuidado 
vai fazer toda a diferença em seu desempenho. Qualquer detalhe ex-
traído dessas criteriosas leituras pode fazer a diferença entre a apro-
vação e a reprovação, a classificação e a desclassificação, a mudança 
de vida e a manutenção de tudo como está. Tenha consciência disso, 
por favor! É o meu conselho de amigo, concurseiro, porque ninguém 
vence um jogo sem conhecer todas as regras antes.

Nós, da direção, do quadro de docentes e da equipe de cola-
boradores do Gran Cursos Online, estaremos sempre pesquisando, 
analisando e estudando o mundo dos concursos para levar até você, 
amigo leitor, com confiabilidade e respeito, o melhor conteúdo e 
as informações mais quentes e úteis que podem contribuir para a 
sua aprovação. O nosso time do blog, formado pelos colaboradores 
Willian, Anna, Lucas Gomes, Lucas Vinícius e Isabella, é o mais com-
petente do Brasil. Monitoramos TUDO em tempo real, fazendo um 
esforço hercúleo para levar a você, em primeira mão, informações 
sobre as novidades dos concursos, artigos motivacionais, dicas de 
estudos, editais verticalizados e muito mais. Não perca tempo com 
os rumores de pessimistas. Aqui, mantemos você atualizado com o 
que interessa de fato.

Uma última vez: ESQUEÇA o dia que o edital vai sair. Como diz o 
nosso mestre de Legislações Tributárias e meu amigo Vilson Cortez: 
“Edital é prêmio para quem estuda”. Acredito muito nisso!

Por derradeiro, uma máxima: todo mundo passa em concurso 
público. Só não passa quem não se inscreve ou quem desiste antes.

Conte sempre com este empreendedor e com a nossa grande 
equipe de apoio. Somos todos apaixonados pela EAD e pelo mundo 
dos concursos.

“A única forma de se manter à frente em qualquer área é dedicar-se 
ao processo de preparação com pelo menos o mesmo entusiasmo do 

segundo colocado.”
Bernardinho
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ACORDE O GIGANTE QUE HÁ DENTRO DE VOCÊ!

“Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança.” 
Samuel Johnson

Há um aforismo muito conhecido que diz: “Há males que vêm 
para o bem”. Apesar de esse dito popular ser replicado à exaustão 
por todos nós, a máxima que ele contém só fará sentido mesmo se 
tivermos sabedoria para conseguir extrair das situações difíceis – os 
tais “males” – as lições que elas têm para nos ensinar. Não basta 
verbalizar por verbalizar o axioma; o que faz a diferença é saber 
absorver os ensinamentos nele contidos. Ora, amigo leitor, se você 
está passando por um momento de sofrimento e de derramamento 
de lágrimas, tenha fé e acredite que todas as provações que surgem 
em seu caminho são necessárias e até imprescindíveis para despertar 
algo em você capaz de torná-lo uma pessoa mais forte. Há um gigan-
te adormecido dentro de cada um de nós, e ele está perfeitamente 
apto a enfrentar todo e qualquer obstáculo. Só o que esse ser pode-
roso pode estar precisando é de uma sacudida, um “tapa na cara”, 
para acordar. Que tal fazermos isso hoje? 

O primeiro passo para tirar do torpor o gigante que vive dentro 
de você é aceitar a sacudida. Não raro, precisamos de uma chacoa-
lhada para acordar e ativar a fortaleza que reside dentro de cada um 
de nós. Esse sacolejo pode vir de qualquer pessoa: de um amigo, de 
um colega, dos pais, de um desconhecido, de alguém colocado por 
Deus em nosso caminho. Também pode se manifestar de várias for-
mas: nas palavras sábias contidas em um livro ou artigo ou, quem 
sabe, no conteúdo sinestésico de um vídeo. O que importa é que essa 
sacudidela nos ajude a perceber o quão fortes, imparáveis e indes-
trutíveis somos de fato. Não se engane, nobre leitor: dons, talentos e 
atributos precisam ser despertados, pois dificilmente se revelam es-
pontaneamente. Esteja atento para aproveitar a oportunidade quan-
do ela surgir. E não ignore esta grande verdade: algumas coisas boas 
não aconteceram em sua vida simplesmente porque você ainda não 
estava pronto para elas. Talvez ainda não as merecesse. Mas tenha 
certeza: a hora certa chegará, pois há um gigante adormecido 
dentro de você. 

O segundo passo é mudar – ou melhorar – o alinhamento entre 
você e o mundo. Ponha-se em sincronia com os pensamentos dos 
grandes, das pessoas bem-sucedidas, nunca com os de gente fra-
cassada, de gente negativa, de gente apequenada que só enxerga 
problemas em vez de soluções. Lembre-se de que você é o único 
responsável por criar seus próprios pensamentos, os quais, por sua 
vez, determinam a qualidade das suas intenções. São estas, por fim, 
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que desenham a sua realidade, criando oportunidades e construin-
do o seu futuro. Portanto, se você quer de verdade ingressar em 
um círculo virtuoso, com boas intenções e bons resultados, alinhe a 
mente com os pensamentos de gente vencedora. Além disso, tenha 
esperança. Do verbo “esperançar”. Pense positivo e dê o seu melhor, 
na condição que você tem agora, até ser possível fazer melhor ain-
da. Entenda que a responsabilidade é sempre sua, mas seja capaz 
de perdoar a si mesmo por eventuais erros; afinal, eles fazem parte 
do processo de aprendizado. Seja grato pela sua vida, um dado es-
tatístico inexplicável. Tenha humildade, mantendo a disposição de 
escutar os outros, mas sem se sentir inferior a eles. Mude as suas 
perspectivas. Seja autoconfiante e imparável. E tenha em mente que 
o que você faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. 
Plante algumas boas sementes hoje e conte com uma bela floresta 
amanhã. A propósito, já abordamos todos esses temas em artigos 
que você encontra em nosso blog. Leia-os lembrando-se sempre: há 
um gigante dentro de você. 

O terceiro passo para acordar o seu gigante interior é acreditar 
toda a sua alma que ele é incomparavelmente mais forte do que tudo 
que está em torno de você. Não tenha a menor dúvida de que você 
já dispõe, dentro de si, de todas as ferramentas necessárias para re-
solver qualquer situação em que se encontre. Basta que você as use. 
Quando o fizer, notará que, mesmo que alguém tente derrubá-lo, vai, 
ao contrário, dar-lhe o empurrão que faltava para você ganhar ainda 
mais velocidade rumo à realização dos seus sonhos. Todavia, para 
que isso de fato ocorra, é necessário parar de reclamar, de lamentar, 
de focar no negativo. Sabe aquelas pessoas que obtêm sucesso em 
tudo que fazem? Você já parou para pensar por que dá tudo certo 
para elas? Pode ter certeza de que as coisas funcionam tão bem as-
sim não porque essas pessoas sejam geniais, mas porque criaram 
uma atmosfera produtiva, positiva, tanto dentro de si, como ao seu 
redor. Você também tem esse poder. Afinal, acaba de acordar um 
gigante dentro de você. 

O quarto e último passo é passar a acreditar piamente – e sei 
que essa não é uma tarefa fácil – que tanto as experiências boas que 
vivenciamos como as não tão boas assim são, na verdade, oportuni-
dades ímpares para demonstrarmos a nossa força, as nossas habi-
lidades, os nossos dons, a nossa maturidade, o poder da atmosfera 
que alimentamos. Cada experiência por que passamos, com seus 
traumas e suas cicatrizes, constitui o momento perfeito para mos-
trarmos como somos maiores do que os nossos problemas. Grandes 
dificuldades aparecem apenas para grandes pessoas. Quando elas 
surgem, não há para nós alternativa a não ser agir, a não ser enfren-
tá-las, a não ser ultrapassar a nossa linha do medo. Pode parecer pa-
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radoxal, mas é quando nos sentimos mais fracos que estamos mais 
fortes. Essa é a mais pura verdade. Ninguém consegue demonstrar 
sua real força navegando apenas por mares calmos. É justamente 
durante as dificuldades e no enfrentamento de problemas que damos 
mostra dos nossos maiores poderes. 

Concurseiro, você não terá demonstrado o tamanho da sua força 
quando vir o seu nome numa lista de aprovados publicada no Diário 
Oficial. Na verdade, terá demonstrado o gigante que é bem antes dis-
so. Você terá sido gigante em cada um dos fins de semana dedicados 
ao estudo, terá sido gigante em cada evento de família sacrificado 
em nome da preparação, terá sido gigante em cada hora de lazer 
substituída por mais algumas páginas de leitura. Tudo isso às vezes 
com recursos escassos. Nunca subestime esse poder que você tem 
em si. Nunca subestime a sua coragem. Nunca subestime a sua capa-
cidade de mudar a si mesmo. Você está imune às piores dificuldades 
e agora se sente pronto para qualquer provação. O que lhe parecia 
fraqueza mostrou ser, na verdade, os anticorpos dos quais você pre-
cisava para enfrentar toda e qualquer situação.  Você já testemunhou 
alguém respondendo com absoluta serenidade a uma situação de 
extremo estresse? O que explica uma reação tão equilibrada é que 
essa pessoa está “vacinada”. Certamente ela já viveu aquela situação 
antes e, para ela, não se trata de novidade nem de motivo para per-
der a compostura. O problema simplesmente não a abala. Ela vai lá 
e resolve, com toda a tranquilidade, com toda a paz. 

Você também tem o potencial para se vacinar, pois foi criado para 
resolver problemas e não para ser um problema. Você é a solução 
para algo que está acontecendo perto de si ou ao seu redor: na rua, 
no trabalho, na família, na comunidade, na sociedade, no serviço pú-
blico brasileiro. Você tem o poder de curar outras pessoas que se fe-
riram com dificuldades idênticas ou similares às suas. Hoje você está 
estudando para mudar a sua vida. Amanhã, estará inspirando outros 
a fazer o mesmo, quem sabe até mesmo dando o seu depoimento em 
nossa coluna “Cheguei Lá”.  

Então, diga em alto e bom som: “Eu não sou um problema; sou, 
sim, a solução! Que venha o problema. Eu passarei por cima dele. 
Eu o enfrentarei e destruirei. Sou a pessoa mais bem preparada para 
destruí-lo, pois eu sou UM GIGANTE!” 

Vamos juntos, vacinados e gigantes, rumo ao topo!

“O homem precisa se queimar em suas próprias chamas para poder 
renascer das cinzas.”
Friedrich Nietzsche
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CHEGA DE DESCULPAS!

“Quem quer fazer algo arruma um meio; quem não quer fazer nada 
arranja desculpas”
Provérbio árabe

Costumo conversar bastante com nossos alunos nos chats, nas 
redes sociais e nos eventos presenciais que abro. Nessas conversas, 
o que mais ouço são desculpas para justificar a falta de dedicação 
aos estudos. São listas imensas de explicações duvidosas para a falta 
de persistência e de comprometimento com o projeto de passar em 
concursos públicos. Fico decepcionado com o discurso evasivo desses 
alunos porque percebo que tudo não passa de preguiça, de autos-
sabotagem pura, que os impede de colocar em execução um plano, 
uma ideia, um sonho tão poderoso como o de conquistar uma vaga 
no serviço público.

Reuni algumas das escusas mais comuns que ouço e vou com-
partilhá-las com você, que – tenho certeza – não quer ser mais um 
a se escorar nelas. Na tentativa de esvaziá-las de significado, tomei 
a iniciativa de fazer algumas ponderações sobre cada uma delas. O 
que pretendo com isso é mostrar a você que, no fundo, desculpas são 
apenas isto: desculpas.  

Antes de tudo, perdoe-me se estou sendo um pouco incisivo e 
duro na mensagem de hoje. É que às vezes é necessário adotar pos-
tura mais rígida com quem mais amamos, e nós, do Gran Cursos 
Online, amamos de verdade os nossos alunos. 

1) “Ninguém me ajuda.”

A falta de apoio é mais comum do que imaginamos. Em outro 
artigo38,1ensinamos como lidar com esse problema. Em resumo, você 
precisa ser o seu maior fã, o seu maior apoiador. Se você acreditar 
em si mesmo, não precisará de mais ninguém, embora qualquer aju-
da seja muito bem-vinda. É estarrecedor, mas a falta de incentivo às 
vezes vem dos nossos próprios pais, que deveriam ser nossa base, 
nossa segurança. Acredita que o pai adotivo do fundador da Oracle, 
Larry Elisson, empresa hoje avaliada em R$ 650 bilhões (sim, BI-
LHÕES!), dizia que o filho não era bom para nada? Mas quem provou 
o contrário? 

2) “Não tenho tempo.”

E quem tem? Ninguém! Como diz Flávio Augusto, grande empre-
endedor brasileiro: “Se falta de tempo realmente fosse uma justifi-
cativa para não tirar os projetos do papel, somente os desocupados 
teriam sucesso”. Arrume tempo!
38 Leia Como enfrentar a falta de apoio, disponível em: http://bit.ly/enfrentarafaltadeapoio
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3) “O Brasil está mal, por isso está tudo em crise.”

O Brasil está em crise desde 1500. Nem por isso deixamos de 
testemunhar inúmeras histórias de sucesso em nossa nação. Já rela-
tei muitas delas em nosso blog e incluí algumas no fim deste artigo. 
Acredite: você pode ser o protagonista da próxima. 

4) “Não alcanço os meus sonhos por falta de dinheiro.”

Você e 99% do mundo! A maior parte dos grandes empreende-
dores e inventores da história estavam longe das condições finan-
ceiras ideais quando iniciaram seus projetos. A Apple e a Microsoft, 
por exemplo, começaram como empresas de garagem. O fundador 
da Nike passou 10 anos lutando para que a empresa não quebras-
se, antes de atingir um patamar com algum conforto financeiro. E o 
apresentador Silvio Santos foi camelô antes de se tornar o dono do 
SBT. Não é o bastante para você? Adiante, há 2 relatos de servidores 
públicos que dispunham de pouquíssimos recursos e conseguiram 
assim mesmo alcançar o sucesso. 

5) “A vida está de marcação comigo. Tudo dá errado para mim.”

Deixe de vitimismo! A vida é dura para todo mundo. Ricos e po-
bres, cada um tem os seus problemas. Os meus não são os mesmos 
que os seus, que não são os mesmos que os do seu colega... Cada 
um carrega a própria cruz. Há ricos humildes ralando muito todos os 
dias e há pobres orgulhosos que só ficam dentro de casa reclamando. 
Há ricos que se acomodaram e hoje sofrem de depressão, embora 
vivam em palácios, e há pobres felizes e na luta por uma vida melhor. 
Mude as suas perspectivas em relação ao mundo39.2

6) “Se eu tivesse nascido em família rica, estaria bem hoje. 
Eu não tive chance na vida.”

O mundo dá voltas. Como diz Edu Lyra, fundador do movimento 
Geraldo Falcões, “Não importa de onde você vem, e sim para onde 
você vai”. Basta um instante para você mudar de vida, e esse instan-
te pode ocorrer hoje. 

39 Leia mais sobre o assunto em Tudo é uma questão de perspectiva (p. 172). 
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7) “Eu preciso me divertir um pouco.”

Escuto isso o tempo todo. É difícil resistir a algumas tentações, 
e, de fato, nós precisamos de alguns momentos de lazer de vez em 
quando. O importante é saber equilibrar tal necessidade com a de se 
dedicar com afinco aos estudos. Um concurseiro determinado enten-
de que, pelo menos por um tempo, precisa diminuir a frequência do 
lazer em prol de um objetivo mais nobre. E desculpe-me pela since-
ridade, mas o mundo não está preocupado se você ou eu precisamos 
nos divertir ou não. Portanto, se você está satisfeito com o rumo que 
a sua vida está tomando, vá lá e se divirta sem culpa. Caso contrário, 
comece a fazer alguns sacrifícios. Não existe almoço grátis40.3 

8) “Eu não venço na vida porque, quando resolvo um pro-
blema, vem outro.”

Como ensinou Benjamin Franklin, “Viver é enfrentar um proble-
ma atrás do outro; o modo como você o encara é que faz a diferen-
ça”. Não se engane: os seus problemas não vão acabar quando você 
passar em um bom concurso; eles apenas serão outros. O segredo, 
aqui, é entender que você é maior do que todos eles. Lembre-se de 
que as dificuldades existem justamente para despertar em nós ha-
bilidades que não conhecíamos. Elas servem para acordar o nosso 
gigante interior414e jamais para nos derrubar (a não ser que você 
deixe, é claro). 

Amigo concurseiro, pare de inventar desculpas e comece a estu-
dar! E o faça não importa o material (videoaulas, PDFs etc.) que você 
tem à mão (só em nosso canal no YouTube, há mais de 8 mil vídeos 
gratuitos!). E siga imparável independentemente dos recursos finan-
ceiros, das condições físicas e do apoio psicológico com os quais você 
pode contar. Em outras palavras, não espere que as condições sejam 
ideais para começar algo, porque um cenário perfeito simplesmente 
não existe. Não aguarde a permissão ou o aval dos outros nem dos 
céus. Você só precisa ter vontade para implementar uma ideia capaz 
de mudar vidas, inclusive a sua.

Se o que eu disse até aqui ainda não foi o suficiente para conven-
cer você a parar com as desculpas, confira a seguir algumas histórias 
que ilustram bem como, mesmo quando TUDO parece estar contra 
um projeto, é possível seguir em frente e conquistar o que se deseja. 
São relatos de pessoas que superaram inúmeras adversidades para 
vencer na vida. O que elas têm em comum? Nunca cederam a des-
culpas esfarrapadas.
40 Confira Não existe almoço grátis. Disponível em: http://bit.ly/naoexistealmocogratis
41 Leia Acorde o gigante que há dentro de você (p. 204). 
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O evangelista australiano Nick 
Vujicic nasceu sem as pernas e sem 
os braços; no lugar dos membros, 
tem uma “pequena asa de frango”, 
como ele mesmo brinca em suas pa-
lestras motivacionais mundo afora. 
Com certeza, ninguém questionaria 
se ele alegasse não poder fazer al-
gumas coisas que uma pessoa sem 
deficiência faz. Contudo, Nick vive 
uma vida sem limites. É indomável, 
é imparável. Casado, pai de quatro 
filhos, formou-se em Contabilidade 
aos 21 anos e hoje viaja o mundo todo, compartilhando sua história 
com milhões de pessoas. Gosto particularmente destes dizeres de 
Vujicic: “Tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. 
Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às 
decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos 
decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou, ao contrário, 
quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas da-
ninhas, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em 
frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade”.

Ricardo Tadeu da Fonseca tam-
bém parecia predestinado a sofrer na 
vida. Prematuro de seis meses, nas-
ceu com retinopatia, doença que ao 
longo dos anos lhe provocou a per-
da da visão. Adulto, passou pela de-
cepção de ser desclassificado em um 
concurso para juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) da 2ª Região 
apenas por ser cego. Não desistiu dos 
concursos até que conquistou uma 
vaga no Ministério Público do Traba-
lho. Pouco mais tarde, venceu e se 

tornou juiz, o primeiro juiz cego do Brasil. Hoje é desembargador no 
TRT de Curitiba. Para julgar cerca de 400 processos por mês, o Dr. 
Ricardo dispõe, em sua equipe, de pessoas que leem os processos 
em voz alta para ele, que, então, dita sua decisão, sempre com muita 
técnica, justiça e imparcialidade. Incrível, não é?
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A Dra. Antônia Faleiros, a quem 
tive o prazer de conhecer pessoalmen-
te, é outra que teve uma vida difícil, 
mas não cedeu às adversidades. Aos 
quatorze anos, foi trabalhar em um 
canavial no interior de Minas Gerais. 
Aos dezessete, mudou-se para a ca-
pital do estado, onde aceitou ser em-
pregada doméstica. Sem ter um local 
para morar, viveu por oito meses em 
um ponto de ônibus, onde passava as 
noites estudando e lendo as apostilas 
jogadas no lixo por funcionários de um 

curso preparatório. Graças ao material didático descartado e a sua 
dedicação, conseguiu ser aprovada em um concurso para oficial de 
justiça. O cargo lhe abriu várias portas, e ela soube aproveitar as me-
lhores delas. Estabilizou-se economicamente, cursou uma faculdade 
e passou a estudar com ainda mais afinco até ser aprovada em con-
cursos para procurador do Município de Belo Horizonte, procurador 
do Banco Central e juiz de direito do Estado da Bahia. 

Marilene de Conceição Gonçalves, 
hoje servidora concursada do TJDFT, 
passou fome por um ano e meio. Sua 
renda mensal como catadora de lati-
nhas era de R$ 50. Hoje, ela ganha mais 
de R$ 7 mil. Marilene poderia enumerar 
mil e um motivos para desistir, mas não 
o fez. Veja o relato dela: “Nunca tinha 
nem fruta para comer. Eu me lembro 
que passei um ano com uma só calci-
nha. Tomava banho, lavava e dormia 
sem, até secar, para vestir no outro dia. 

Roupas, sapato, bicicleta [os filhos puderam ter depois da aprovação 
no concurso]. Nunca tive uma bicicleta”. 

Pois é, amigo leitor... Veja que se apoiar em desculpas é uma 
questão de opção. A minha ideia, ao trazer exemplos como o de Mari-
lene, o da Dra. Antônia, o do Dr. Ricardo e o de Vujicic, foi convencer 
você disso de uma vez, mas sei que o efeito sobre alguns pode ser 
justamente o contrário. Muitos podem se sentir péssimos: “Nossa, 
como eu sou um fracasso. Tenho condições muito melhores do que 
essas pessoas tinham e, mesmo assim, não consigo ser aprovado...”. 
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Claro que não é por aí! Você só fracassa quando para. Antes disso, 
está firme no jogo e tem todo o potencial para protagonizar uma 
história digna de ser publicada em um artigo como este. Já diz a sa-
bedoria popular: “O jogo só acaba quando termina!”. Ele ainda não 
terminou para você. Pense nisso. 

Vamos, sempre em frente, juntos, e sem desculpas!
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