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HOMENAGEADO  •

Wilson Dias
Oliveira

Tenente da 
Polícia Militar, 
precursor do 
Policiamento 
Comunitário

Ajudar o próximo sempre foi o maior 

desejo de Wilson Dias Oliveira, de 68 anos, 

tenente da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. Com ascensão rápida e importante na 

instituição de segurança estatal, o agente le-

vou à carreira militar as premissas e valores 

que aprendeu durante os anos quando foi se-

minarista da Igreja Católica. 

“Fui um policial diferente, porque antes de 

seguir a carreira, iria ser padre. Sempre quis 

servir ao povo”, contou Wilson, aposentado 

há 11 anos, em entrevista ao Jornal Osapas. 

Nascido no interior Minas Gerais, Dias 

veio para São Paulo em 1972 com o objeti-

vo de estudar. Filho de pai militar, ele queria 

fazer o curso de engenharia na Escola Poli-

técnica da Universidade de São Paulo (USP). 

de pessoas que conheci, consegui pagar a 

taxa de inscrição da prova, mas não passei. 

Meu pai sempre me falou, que se não desse 

certo, era para eu entrar na Polícia. Ele foi 

sargento do exército durante a 2a Guerra Mun-

dial”, disse. 
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O agente levou à carreira militar as 
premissas e valores que aprendeu 

durante os anos quando foi 
seminarista da Igreja Católica
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Antes de entrar na carreira mi-

litar, Wilson trabalhou em outras 

áreas, a exemplo, como técnico 

de contabilidade da empresa Li-

ght, onde já se encontrava insa-

tisfeito com as horas-extras que 

devia cumprir todos os sábados 

e domingos. Porém, os rumos da 

sua vida mudaram depois de um 

café despretensioso no bairro do 

Bixiga, em São Paulo. 

“Uma guarnição vermelha e 

preta estacionou. De lá, saiu um 

soldado, chamado Santana, que 

sentou ao meu lado. Ele per-

guntou o que eu fazia da vida, 

e depois que respondi, me per-

guntou se eu não queria entrar 

para a Polícia”, relembra. 

Após pegar as orientações 

com o agente militar, Dias, na 

época com 22 anos, prestou con-

curso público para se tornar sol-

dado. Apesar de o salário inicial 

ser muito menor do que estava ga-

nhando como técnico contábil, ele 

resolveu atender ao desejo do pai 

e também a uma vontade própria. 

Em 1975, Wilson ingressou 

no curso de soldado do Núcleo de 

Formação do Centro Preparatório 

de Admissão Militar (CPAM) 5, 

depois da aprovação no concurso, 

após a formatura, no ano seguin-

te, já prestou prova para um novo 

cargo, de cabo. “Servi à 1ª Com-

panhia do 16º Batalhão da Polícia 

Militar. Depois, me tornei também 

sargento, onde fui transferido para 

a 1a Cia, que atuava na região da 

Vila Olímpia e Itaim Bibi. Lá che-

guei à subtenente”, contou. 

Em 1997, foi convidado para 

comandar o 20º Batalhão de Ba-

rueri, período em que prestou o 

Concurso de Habilitação – CH- 

-

demia Barro Branco. Tornou-se 

segundo tenente e depois foi pro-

movido para primeiro. 

Atuação

Wilson conta que foi um dos 

precursores do Policiamento Co-

munitário. Era a favor do patru-

lhamento ostensivo preventivo. 

“O policial tinha que conhecer 

onde estava passando e não só 

tem que conhecer a população. 

Onde o policial se faz presente, 

não há crime”, disse.

Orgulha-se também de não 

ter histórico de mortes no seu 

grupo. “Colei na parede da Cia 

uma carta da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Todos os 

que estavam trabalhando comigo 

serviam de acordo com a cons-

tituição brasileira. Somos iguais 

a quaisquer outros trabalhado-

res, devemos prezar pela nossa 

integridade e pela do próximo”, 

conclui. 

Família

Casado há mais de 35 anos 

com Armênia Silva Pinto, Dias 

chamado Mikhael Abdallah de 

Oliveira Pinto, que atua como as-

para os caminhos do pai, na car-

-

tiva quem mais tiver vocação a 

seguir a carreira. “Hoje a estrutura 

que os agentes possuem é muito 

melhor em relação à minha época. 

Mas para servir, é preciso ter como 

base valores e princípios éticos, 

além de também obedecer a cons-


