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SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA 

Autor: Cap PM Temístocles Telmo Ferreira Araújo1 

 
Prezado leitor, quero inaugurar nossa participação nesse espaço, para falar acima de tudo 

de Segurança Pública, mas não sem antes fazer algumas considerações sobre as nossas vidas e 
atitudes. 

A primeira coisa que devemos ter bem claro é que Segurança Pública é sem dúvidas um 
mandamento constitucional, como o insculpido na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 144:  

CAPÍTULO II I  
DA SEGURANÇA PÚBLICA 
Art.  144. A segurança pública, dever do Estado,  direito e 
responsabil idade de todos,  é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos:  
I  - políc ia federal;  
I I  - políc ia rodoviária federal ;  
I I I  - políc ia ferroviária federal;  
IV - políc ias civis ;  
V - políc ias mil i tares e corpos de bombeiros mil i tares.  

 

O mais importante é saber que Segurança Pública é sua responsabilidade, mas não como 
um agente reativo isto nós temos que delegar a quem é treinado para isso as Polícias, nesse artigo 
falaremos da Polícia Militar, que é aquela que se vê, quer seja pela viatura e equipamentos que 
utiliza, quer pela farda que seus componentes ostentam. 

Nesse diapasão de idéias, focaremos as nossas palavras na etapa mais básica da 
Segurança Pública, a PREVENÇÃO PRIMÁRIA, que nada mais é que a verdadeira 
MATERIALIZAÇÃO, de forma efetiva das POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS (FEDERAL, 
MUNICIPAL E ESTADUAL). 

Os nossos governos precisam realizar investimentos que visem à melhora da qualidade de 
vida da população local, de modo tal que não se incentive a migração interna como, por exemplo, 
criação de oportunidades para todos, com incentivos a economia para a redução do desemprego; 
com investimentos na área da educação, da habitação, do lazer, da cultura e etc, nem que para isso 
tenham que realizar parcerias com a iniciativa privada. 

Assim meus caros leitores e leitoras, pensamos que a melhor maneira de se fazer 
Segurança Pública é contar a Polícia Militar com a sua participação, lembre-se, você pode e deve 
fazer tudo àquilo que quiser, como, por exemplo, comprar um carro caro, ostentar jóias e roupas de 
grife, mas deve assumir as conseqüências de seus atos, pois os criminosos são, às vezes, aos 
nossos olhos invisíveis, mas nunca serão às nossas atitudes. 

Assim temos que investir em prevenção e não em reação. Costumo dizer, em palestras que 
ministro sobre o tema que prevenção é 90%, reação só 5% e sorte os outros 5%. 

Assim nos três ciclos da prevenção da criminalidade é melhor se investir na Primária, que 
nada mais é que o seu compromisso e responsabilidade com sua vida. 

Menciono nesse momento uma importante consideração trazida pelo Cel Res PM Nilson 
Giraldi- Especialista em "Segurança Pública e Polícia". 

É muito cômodo dar à “Polícia”, em especial à “Polícia Militar” a condição de 
única responsável pela Segurança Pública como se ninguém mais por ela 
tivesse responsabilidade. Isso é injusto! Ilógico! Não está correto! 
Na realidade Segurança Pública é uma corrente com mais de 60 elos, todos 
transversalizados e dependentes uns dos outros; cada um com suas missões; 
responsabilidades compartilhadas. E é bom lembrar que “nenhuma corrente é 
mais forte que seu elo mais fraco”.  

                                            
1
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A polícia é apenas um elo dessa corrente.  
Cada elo que não funciona sobrecarrega o da polícia, em especial o da Polícia 
Militar. A polícia, sozinha, não vai a lugar algum. 
E porque a polícia, principalmente a militar, é tão cobrada como se fosse a 
única responsável pela Segurança Pública?  
Porque é o único elo que trabalha no meio do povo, visto pelo povo, 24h por 
dia, todos os dias do ano, ao qual 100% desse povo tem acesso, inclusive em 
domicílio.  

Focando o Ciclo de Segurança Pública, na prevenção primária, apresentaremos a corrente 
contendo 13 (treze) elos, os quais estão diretamente ligados à Prevenção Primária, vejamos: 

 
Fonte: Autoria do Cap PM Temístocles Telmo Ferreira Araújo. 
Figura 1 - Figura representativa do ciclo de Segurança Pública 

Nobre leitor e leitora, a Polícia Militar do Estado de São Paulo vem tentando fazer a sua 
parte e confesso que em muitas bem feitas e em outras, sabemos que muito há ainda por fazer, e a 
participação de todos é de suma importância. Assim é que a PM de São Paulo desde 1997, tem 
implantado como uma de suas colunas de sustentação a Polícia Comunitária, que costumo 
conceituar como uma filosofia de policiamento na qual a polícia atua em parceria com a 
comunidade para melhorar a segurança pública e a qualidade de vida da população. 

Caro leitor e leitora, após essas considerações iniciais que julgamos importantes para esse 
nosso primeiro contato, a fim de desmentir os especialistas em Segurança Pública, que se 
aproveitam de situações ruins na sociedade para fazer comentários inadequados e sem propósitos, 
pois acreditem, vocês não confiariam uma cirurgia quer seja em você ou em um ente querido, a um 
profissional da educação, por exemplo, só porque ministra aulas de Ciências Biológicas, assim deve 
ser em qualquer profissão e não seria diferente em uma profissão que lida com vidas, os profissionais 
de Segurança Pública. 

Investindo na sua participação prezado leitor e leitora, abordarei algumas dicas para este 
período pós-férias e carnaval, com orientações gerais para andar nas ruas e os cuidados para com as 
crianças, com breves orientações aos pais. Aproveitem e lembrem-se acima de tudo, investir em 

segurança é investir na vida. 
 

ANDANDO NA RUA 
- Mantenha sempre sua atenção na 
rua, no metrô, no trem, no ônibus e 
em centros comerciais. 
- Tenha especial atenção às 
pessoas à sua volta. Lembre-se: os 
assaltantes valem-se 
principalmente do fator surpresa e 
da desatenção para atacarem suas 
vítimas. 
- Aparente sempre calma, 
confiança e domínio do que está 
fazendo e de onde quer chegar. 
Evite demonstrar que está perdido 
ou procurando por algum endereço 
ou local. 
- Não peça orientações a 
estranhos. Procure bases da 
Polícia Militar, em Santo André 
Posto Policial 18 do Forte, Praça 

do Carmo e Rua Ilhéus, 61, por 
exemplo. Valha-se também dos 
estabelecimentos comerciais. 
- Procure não andar sozinho, 
especialmente à noite. Após o 
trabalho, escola ou festa espere 
pela companhia de um amigo para 
saírem juntos. 
- Evite passar por locais desertos e 
ou pouco iluminados e cortar 
caminho por becos, vielas, ruas 
desconhecidas, terrenos e 
construções. 
- Não pare para atender pedidos 
que lhe despertem desconfiança, 
confie em seus instintos; 
- Evite locais com aglomerações de 
pessoas, pois estes locais facilitam 
as ações de “Batedores de carteira” 
e oportunistas. 

- Ao pressentir a aproximação de 
estranhos em atitude suspeita entre 
no primeiro local habitado que 
encontrar e peça ajuda. 
- Mantenha todos seus objetos 
pessoais, como carteiras, 
pochetes, celulares, sacolas e 
bolsas, à frente de seu corpo. 
Bolsas devem ser discretas e 
transportadas a frente de seu corpo 
com sua mão sobre seu fecho, não 
utilize uma bolsa que lhe coloque 
em evidência. 
- Desconfie de esbarrões, 
empurrões ou cotoveladas. 
- Não use local isolado para 
encontros amorosos, pois este é 
um comportamento de risco. 
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- Desconfie de estranhos com 
conversa envolvente que tentem 
aproximação. 
- Não aceite convites de pessoas 
que tenha acabado de conhecer: 
na rua, em bares ou casas de 
diversão noturna. 
- Evite utilizar jóias (correntinhas, 
relógios, medalhas, braceletes, etc) 
e roupas que chamem a atenção 
ou demonstrem serem de valor, 
quando não for necessário. 
- Não carregue objetos de valor, 
grandes quantias em dinheiro ou 
cartões de crédito, se não houver 
necessidade. Caso necessário, 
procure guardá-lo de modo seguro 
e discreto e siga diretamente para 
seu destino. No caso de cartão de 
crédito ou de banco, não assine o 
mesmo, opte por escrever a frase: 
SOLICITAR RG. 
- Evite retirar sua carteira em 
público e manusear ou efetuar 
pagamentos com notas altas. 
Separe previamente o dinheiro 
necessário para pequenas 
despesas, como café, cigarro, 
condução e etc. Se não houver 
alternativa separe o dinheiro em 
bolsos diferentes. 
- Procure caminhar no centro da 
calçada e contra o sentido do 
trânsito. É mais fácil perceber a 
aproximação de algum veículo 
suspeito. Se algum motorista o 
incomodar mude de direção e ande 
em sentido contrário ao fluxo. 
- Conheça o local onde você mora 
e trabalha. Certifique-se da 
localização de unidades da polícia, 
bombeiro, hospitais, telefones 
públicos e lojas 24horas. 
- Sempre que possível, faça seus 
pagamentos com cheques 
nominais e cruzados ou com 
cartão, assim você não precisa 
andar com grandes somas em 
dinheiro. 
- Procure variar seus horários e 
fazer rotas diferentes para 
deslocar-se de casa ao trabalho ou 
escola. 

- Evite usar os bolsos traseiros 
para carregar carteira ou dinheiro. 
- Fique atento quando parar no 
semáforo para pedestre seu 
notebook deve ser transportados 
discretamente. Evite as típicas 
maletas e esteja sempre atento, 
cuidado quando acessar o seu 
equipamento em praças de 
alimentação ou similar, na saída o 
criminoso pode te abordar, porque 
ficou te observando, lembre-se 
tudo é uma questão de 
OPORTUNIDADE. 
- Cuidado ao atender seu celular 
nas ruas e grandes centros 
comerciais. Verifique antes se não 
há ninguém ao seu lado. 
- Se você notar que está sendo 
seguido aja com naturalidade, entre 
em qualquer lugar público e ligue 
para a Polícia Militar (tel. 190). 
- Não deixe de comunicar a 
presença de elementos suspeitos 
nas proximidades de sua casa. 
- Ao retornar, notando algum sinal 
estranho (porta aberta, luzes 
acesas, etc.), não entre em casa, 
chame a polícia. 
Caso você seja vítima de roubo 

fique calmo, não faça 
movimentos bruscos. Evite gritar 

ou discutir, seu nervosismo 
poderá aumentar a tensão e 
provocar uma atitude mais 
agressiva em seu desfavor. 

 
PARA AS CRIANÇAS 

- Procure não andar sozinho, tenha 
sempre a companhia de seus 
amigos. Se sentir medo ligue para 
a polícia e explique o problema. 
- Evite ir ou voltar sozinho da 
escola. No impedimento de seus 
pais, procure a companhia de 
amigos de sua confiança e que 
morem próximo a você. 
- Quando estiver esperando 
condução para ir à escola ou para 
voltar para casa, evite os pontos de 
parada em locais escuros e 
isolados. 

- Não acredite em estranhos que 
digam trazer recado de seus 
familiares. Peça que uma pessoa 
confirme o que estão dizendo. 
- Se for seguido por estranhos na 
rua, entre na primeira casa 
habitada e peça socorro. 
- Se alguém o atacar, tentando 
agarrá-lo, esperneie e grite bem 
alto, muitas vezes, pedindo ajuda; 
- Não aceite caronas de motoristas 
desconhecidos e, se algum deles 
lhe chamar, não dê atenção e 
nunca se aproxime do veículo. 
- Quando estiver desacompanhado 
e alguém o incomodar, querendo 
pôr a mão em seu corpo, grite 
bastante para chamar a atenção de 
outras pessoas que estejam por 
perto. 
- Se outras crianças o agredirem 
para roubar, não resista e entregue 
o que pedirem. Assim que puder 
peça ajuda à polícia. 
- Quando precisar de ajuda procure 
um policial. Você receberá apoio e 
orientação. 
. 

PARA OS PAIS 
- Ensine seus filhos a conhecerem 
seu próprio nome, sobrenome, 
apelido, idade, local onde residem 
e telefone. Coloque estes dados, 
através de cartão, nos bolsos, ou 
escreva internamente nas roupas 
das crianças. 
- Instrua seus filhos a não 
conversar com estranhos, 
especialmente sobre hábitos de 
sua casa. 
- Não confie a guarda de suas 
crianças a pessoas desconhecidas, 
em momento algum, mesmo que 
seja por poucos instantes. Ao fazer 
compras em locais de grande 
circulação de pessoas , mantenha 
as crianças sempre próxima. 
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
Manual de Auto Proteção do Cidadão. São 
Paulo, 2009. 

 
 
 

 
 

Prevenção Primária - Faça parte dessa idéia. 
Agradeço a atenção de todos. 

 

  


