A Arca de Noé para concursos públicos
William Douglas*

Você deve conhecer a história da Arca de Noé. O mundo estava indo de mal a pior e
Deus, vendo que Noé era um homem justo, diferente, avisou-o de um grande dilúvio que
inundaria a Terra. Foram dadas todas as instruções para a construção de uma grande arca
que pudesse salvar Noé, sua família e um casal de cada animal.
Noé, confiante na palavra recebida dos céus, inicia a construção e passa a ser objeto
do escárnio de todos. Ninguém podia acreditar que viria uma chuva tão grande assim, e
acharam que Noé tinha perdido o juízo. Noé suportou anos e anos de ironias e achincalhes,
pois a construção não foi concluída rapidamente.
Contudo, quando a Arca finalmente ficou pronta, veio a chuva por 40 dias seguidos e
toda a Terra ficou inundada. Existem vários estudos e teorias se a história aconteceu
mesmo ou é apenas uma lenda, como era a arca, onde ela está etc. Há explicações
geológicas para a história, questionamentos etc e, em parte, crer que aconteceu é uma
questão de fé. Por outro lado, há mais de 270 registros diferentes para essa história, em
culturas e povos totalmente diferentes e espalhados por todo o mundo. Mas, para o fim que
pretendo, não importa se você acredita ou não que o fato aconteceu.
O que importa é que, na história, ou lenda, Noé passa muito tempo na Arca, mas
salva sua vida e a de seus familiares, e a bicharada toda. Os concursos são muito parecidos
com a história da Arca, acredite.
O mundo estava indo de mal a pior. Do mesmo modo, o concurseiro lida com uma
série de problemas acontecendo no mundo e na sua vida. Há o desemprego, a necessidade
de sustento, de estabilidade, etc.
É preciso alguém fora da média. Para entrar nesse desafio, a pessoa não pode
ser alguém comum, que não quer mudar nada na própria vida. Se você está lendo este
artigo, com certeza é uma pessoa que tem planos e está buscando caminhos para realizálos. No mínimo, está se municiando de motivação para fazer o que tem que ser feito, e isto
fica por conta dos meus outros colegas professores, que tratam das matérias que caem na
prova. Mas você precisa estar inteiro para ir aprendê-las.
É preciso uma “inspiração”. Noé foi movido por um Deus que, dos céus, lhe deu a
missão. E você? Mesmo que não seja por ordem divina, espero que sua inspiração venha
de cima, dos céus, do desejo por momentos, situações e condições melhores, mais altas.
Descubra o que faz você se dispor a construir a sua arca.
Como construir a arca. Já existe disponível toda a informação necessária para se
preparar, para aprender a se organizar, estudar, fazer provas e, claro, aprender as matérias

que constam do Edital. Existe um “mapa” da mina, uma instrução sobre “como construir a
arca”. É só procurar as orientações e segui-las. Claro que esse “só” é uma tarefa trabalhosa
e que demanda tempo, mas ainda é melhor do que não ter uma arca quando começar a
chover.
Raramente alguém constrói sozinho, ou se salva sozinho. De um modo geral,
fica mais fácil construir a arca quando você tem o auxílio da família, dos professores, dos
livros, dos cursos. Se eu não tivesse ajuda nenhuma, não desistiria, mas, se for possível
buscar ajuda, por que desprezar esse elemento? Ao lado disso, quando você consegue
sucesso, isso vai refletir-se na vida de todos os que estão ao seu redor e, espero, no melhor
atendimento daqueles que forem precisar de sua competência, educação e honestidade
quando você estiver atuando como servidor.
Oposição. Ninguém constrói nada sem oposição. Quanto maior o projeto, maior o
número de pessoas que vai desconfiar, dizer que não dá,que é difícil. Pior que o debochado
é aquele que se coloca como amigo, dizendo para não sonhar tão alto. Seja a forma que a
oposição aparecer, reconheça-a: é oposição. Não pare a construção só por causa dela. O
concurseiro é alguém que vê a chuva muito antes de ela começar a cair. É alguém que,
aliás, começa a estudar muito antes de o edital ser publicado. Ele se antecipa, planeja e
constrói, apesar da oposição. Disseram que Noé era maluco. Dirão o mesmo de você.
Toda construção leva tempo. Noé suportou anos e anos de ironias e achincalhes,
pois a construção não foi concluída rapidamente. Na hora em que pensar nos prazos,
recomendo reler os “mantras” e a lembrar da “inspiração”, ou seja, de qual foi o sussurro
que fez você querer construir a arca.
Muito bem, você precisa construir a Arca. A decisão de construir equivale à
decisão de entrar de cabeça, de corpo e alma, nesse projeto. E, claro, entrar para ficar no
“sistema” até conseguir o resultado pretendido. Quando você ingressa no “sistema
concursos” irá levar um tempo até construir a arca. Sofrerá oposição, terá dúvidas, pois
assim como Noé construía sem ver nenhuma chuva, você passará muito tempo construindo
sem ver o resultado. Às vezes, parece que quanto mais estudamos mais difícil fica, ou que
as coisas estão se tornando mais complicadas na medida em que não somos logo
aprovados. Mas é assim mesmo que as coisas funcionam.
E o que é a Arca? A Arca é o conjunto de atitudes, pensamentos, comportamentos,
técnicas e conhecimentos que farão você flutuar em meio à tempestade. É o conjunto de
tudo o que você for aprendendo a fazer para sobreviver em meio à chuva, à inundação (de
problemas, dúvidas, reveses) até que, depois de um tempo, a chuva passa, a água baixa, e
você põe os pés em terra firme. E toma posse no seu cargo.

Então, depois disso, depois de Noé sair da Arca com sua família, havia todo um
mundo novo para reconstruir. E assim será com você, que após a aprovação terá todo um
novo mundo para conhecer, construir e aproveitar.
Portanto, aí vai a dica de hoje: inspire-se, construa, persista, navegue. A chuva vai
chegar para todos, mas quem tem uma boa arca é que vai passar bem por ela. Construa a
sua.
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