
Prezados Formandos, 

 

Primeiramente, gostaria de manifestar, como paraninfo, a enorme honra pessoal em 

participar deste evento de conclusão do CASP I - Curso de Atualização em Segurança Pública 

2019 da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos Polícia Militar de Minas 

Gerais, cujo propósito pedagógico é de atualizar os conhecimentos profissionais dos 

Segundos Sargentos, além de ser requisito para ascensão da carreira militar, nos termos da 

legislação específica. 

 

Sinto-me, sinceramente, muito envaidecido pelo convite e pela oportunidade de me dirigir a 

todas e a todos os formandos, aos instrutores, professores, Chefe do Curso, Comandante da 

Academia de Polícia Militar e colaboradores diretos e indiretos que, sob a graça de Deus, 

tornaram possível que esse momento de júbilo pudesse acontecer. 

 

Uma menção especial ao Comandante Geral da PMMG, Coronel Giovanne Gomes da Silva e 

ao Subcomandante Geral, Coronel Marcelo Fernandes, chefes militares que, com os seus 

exemplos, orientam o cumprimento da cara missão da instituição.  

 

A minha caminhada de vida, da qual, passei 42 anos lidando com a formação e capacitação 

de pessoas de todas as idades e competências profissionais, deixa-me muito a vontade para 

dirigir estas breves palavras a todos vocês.  

 

Por força do destino, boa parte da minha vida profissional foi dedicada a transformar o 

comportamento de pessoas e multiplicar conhecimentos aplicados às lides castrenses por 

meio da educação militar. E, ao contemplar esta estrada, que o tempo insiste em encobrir 

por um leve nevoeiro, mas não consegue eclipsar as principais lições de valores que fui 

incorporando em minha bagagem emocional e na formação de meu caráter, vejo 

nitidamente marcas impregnadas na minha consciência; e essas, pelos valores que se 

encerram, merecem ser compartilhadas, particularmente com aqueles que têm como 

propósito o crescimento profissional e como seres humanos. E a vocês formandos, dedico 

essas lições de um longevo, mas altivo soldado. 

 

A primeira notável lição colhida que destaco é o servir. Servir a uma causa, a um propósito, 

a uma missão, a uma sociedade ou a um grupo de pessoas. Além do amar, não há verbo 

mais nobre e que carrega em si tanta força. Aquele que serve, jamais sofrerá ou será 

decepcionado por qualquer vicissitude. Aquele que serve estará sempre pronto. Não há 

surpresas, o inopinado faz parte da jornada. Durante muitos anos, empenhei-me 

obstinadamente no propósito de conduzir pessoas para cumprir o meu dever. Assim, 

orientava, servia de exemplo, exigia, corrigia e cobrava comportamentos e, mesmo assim, 

sempre sentia que faltava algo para a minha plena realização profissional. Com o tempo e 

pela oportunidade de estudar, pelejar e buscar modelos, fiz uma grande descoberta, que 

transformou a minha vida pessoal e profissional para sempre: descobri que o segredo 

estava em bem servir aqueles que dependiam do meu comando. Desde então, multipliquei 

a minha capacidade de cumprir tarefas, refletindo em realizações para o toda a equipe. 

 

Aprendi também que não existe sentimento mais nobre nas relações humanas que o 

respeito, mas me refiro ao respeito incondicional. Não apenas o respeito previsto nos 



manuais e normas que orientam o comportamento militar, mas o respeito a todos, 

particularmente aos mais vulneráveis. Jamais se valham de suas forças, capacidades físicas, 

intelectuais e materiais para demostrar qualquer sinal de superioridade, soberba e 

arrogância. São sentimentos efêmeros e destruidores das nossas almas. “Não vale ganhar o 

mundo e perder a alma”, como nos ensinou muito bem a mensagem de Cristo, que jamais 

se curvou diante dos poderosos, mas nos ensinou a mirar com outro olhar para aqueles que 

sofrem. 

 

Apreendi também que, na nossa profissão de soldado, a vivência e o pelejar nos ensinam e, 

diante do improvável e do risco, devemos agir sem titubeios, bravatas, truculências e 

excessos, mas com a qualidade que edifica o verdadeiro sucesso profissional: firmeza 

serena. Sermos firmes sim, mas com serenidade, equilíbrio, usando a força dosada e 

proporcional a ameaça, sem jamais perder o estado de vigilância, vital para o nosso mister. 

 

Aprendi também que, ao longo de minha caminhada repleta de escorregões, quedas e 

permanente levantar, havia, sem perceber, conquistado o universo. O universo que está 

dentro de cada um de nós. O universo que está ao nosso alcance. Conquistem-no. 

Experimentem, nele não há conquistas materiais, há vitórias perenes. Aquelas de curto 

prazo não passam de ilusão. Assim, não queiram ser o melhor entre todos, mas o melhor de 

vocês mesmos, como pais, mães, esposos, esposas, companheiros, filhos, filhas, irmãos e 

militares.  

 

Travem o bom combate com vocês mesmos. Busquem o limite de suas capacidades, não 

aceitem ser “mais ou menos”, a vida é uma dádiva divina que foi feita para ser desfrutada 

em sua plenitude. Experimentem ser plenos em tudo que fizerem. Estabeleçam novas metas 

e marcas, não aceitem a mediocridade, se superem. Deus nos ofereceu um universo 

interior. Ele está aí. Não aceitem limites para o crescimento como pessoas e como seres 

humanos. 

 

Aproveitem agora, uma nova fase se vislumbra em suas vidas, façam mais e melhor, como 

pessoas e como profissionais da nossa querida Polícia Militar para a população mineira, 

razão de ser da corporação. Orgulhem-se de pertencerem a uma das instituições mais 

respeitadas não só de Minas, mas de todo Brasil. 

 

Parabéns pela conquista!  

 

Sejam muito felizes. 

 

General Mario Araujo 

Secretário de Estado de Segurança Pública e de Administração Prisional 

 


