
 

DISCURSO DIRETOR-GERAL DA AESP|CE POR OCASIÃO DA SOLENIDADE 

DE FORMATURA DO CHO/PM, CHST/PM E CHC/BM. 

 
“Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua 

derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido.”                                                             

Napelão Hill  

Cumprimentos aos presentes. 

ENFIM, CHEGOU O GRANDE DIA! 

É com imensa satisfação e orgulho que participamos deste emblemático momento, em que a Academia 

Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP|CE, a qual tenho a honra e o prazer de ser o seu 

gestor maior, em apenas dois anos e meio de funcionamento, avança no processo de se consolidar 

como Instituição de Ensino Superior de referência nacional e internacional, não apenas por estabelecer 

o eixo técnico-científico, mas, principalmente, por priorizar os eixos humanístico-jurídico e 

valorização profissional, além de contribuir, de forma significativa, para uma verdadeira aproximação 

dos oficiais das praças e das praças dos oficiais, tanto na formação quanto no aperfeiçoamento. ESSA 

LINHA HUMANÍSTICA É HISTÓRICA, CAMINHO SEM VOLTA, PARA O NOSSO BEM, DAS 

NOSSAS INSTITUIÇÕES E DA NOSSA SOCIEDADE. 

Vocês já foram habilitados de acordo com as novas matrizes curriculares da AESP|CE, ano 

2013, tendo como parâmetro a Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), cuja construção levou em consideração o perfil profissiográfico e mapeamento de 

competências técnicas (conhecimento e habilidade) e comportamentais (atitudes) dos profissionais da 

segurança pública do Brasil, com destaque para as questões sociais, resolução de conflitos e ações 

educacionais práticas dirigidas para o cotidiano operacional de rua vivido por esses profissionais. 

Meus amigos, minhas amigas, não tenham medo de ousar, inovar, pois esse medo está 

destruindo a formação de pensadores de nossas instituições, de nossa sociedade. Os maiores perigos 

numa instituição não surgem quando atravessa dificuldades, mas quando navega em céu de brigadeiro, 

pois nesse estágio os gestores ficam anestegiados, não apresentam novos processos, métodos e ideias. 

O nosso ideal sempre será formar profissionais que saiam às ruas preparados para exercer 

suas funções com respeito às diferenças sociais e com foco na dignidade da pessoa humana, 

contribuindo para a diminuição da violência social. Temos que agir sempre dentro da legalidade, 



 

necessidade, proporcionalidade e imparcialidade, sem se esquecer da sua segurança e dos demais 

envolvidos. A AESP|CE tem a obrigação de cuidar muito bem de todos que por aqui passam.       

Vitória. Vocês são merecedores por terem alcançado mais um importante objetivo nas suas 

vidas. Vocês estão preparados para assumirem novas e importantes funções na Corporação em prol da 

sociedade, seja na PMCE, seja no CBMCE. Repartam essa vitória com os seus familiares, que muito se 

sacrificaram para lhes dar apoio e força durante esses momentos em busca do seu crescimento 

profissional. Olhem pra eles, como sinal de verdadeira amizade, apoio e gratidão pela compreensão e 

carinho que lhes dispensaram ao longo desse tempo de ausência parcial dos seus lares, até porque 

muito de vocês são do interior do Estado. 

Cabe, também, a todos nós gestores da Academia reconhecer a dedicação e a vitória 

alcançada por vocês formandos, por terem priorizado os estudos acadêmicos muitas vezes em prejuízo 

do convívio com a sua esposa ou esposo, filhos, pais, irmãos... bem maior da nossa sociedade.  

Na tempestade o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta 

passar e o autorresponsável ajusta a vela. 

Quero destacar todos os homenageados aqui presentes, mas especialmente o subtenente 

PM José Djaci Ferreira Silva (in memorian), aqui representado pelos seus familiares, considerando a 

sua importância e contribuição dentro do contexto da segurança pública deste Estado. Desde os idos de 

1988, tive a feliz oportunidade de conhecer e conviver profissional com subtenente Djacir, monitor 

muitos recrutamentos, logo que passei a fazer da PMCE na condição de cadete da então APMGEF, 

Escola de Formação de Comandantes.  

Mas também não poderia deixar de ressaltar o merecido mérito intelectual da 

SUBTENENTE PM Tânia CRISTINA Pires Ferreira, do 1º SARGENTO PM Valdenísio de CASTRO 

Pessoa e SD BM Emílio OLIVEIRA de Araújo, por terem logrado o primeiro-Lugar no Curso 

Habilitação a Oficial PM, Curso de Habilitação a Sargento PM e Curso de Habilitação a Cabo BM, 

respectivamente. 

Meus parabéns por este momento e de todos que fazem a Academia Estadual de Segurança 

Pública do Ceará – AESP|CE (professores, instrutores, coordenadores, monitores, conteudistas, 

tutores, e demais colabores), extensivos aos seus dignissímos familiares. vocês merecem a vitória que 

acabam de conquistar! 

Ratifico, assim, o compromisso institucional da AESP|CE em planejar e executar as ações 

educacionais necessárias ao exercício das atividades dos integrantes da segurança pública deste Estado, 



 

pois sou sabedor da importância da valorização do profissional mediante a realização desses cursos de 

ascensão profissional.  

Tenham a certeza de que a promoção é um reconhecimento do Estado ao seu dedicado 

trabalho ao longo dos anos em prol de uma sociedade mais justa e pacífica. Tenham também a certeza 

da sua importância no contexto social, pois as forças de segurança pública são o ponto de equilíbrio de 

qualquer sociedade, seja no aspecto do desenvolvimento social, seja no aspecto do 

desenvolvimento econômico. 

Finalizo, acreditando no equilíbrio emocional e no diálogo como princípio norteador capaz 

de proporcionar o respeito e o crescimento dos envolvidos nas ações de ensino em benefício do bem-

estar social. Acredito ainda que a diminuição da violência social perpassa não apenas por ações da 

segurança pública, mas também por ações sociais, de trabalho, de lazer, de emprego, de saúde pública, 

dentre outras, aliadas ao compromisso de todos nós na solução desse complexo problema.  

Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 

sociedade muda. 

Paulo Freire 

Aproveito para desejar a todos um FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO. 

Muito obrigado, 

Que Deus continue a iluminá-los. 

 

AESP|CE em Fortaleza, 13 de dezembro de 2013. 

 

John Roosevelt Rogério de Alencar – Cel PM 

Diretor-Geral da AESP|CE 

 


