
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 18.01.2014 

 

Everton Fernandes Cordeiro, Alexandre Pereira de Carvalho 
& Regina Lúcia de Souza. 

1 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

A POLÍCIA MILITAR NA VISÃO DE ESTUDANTES  

DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA  

DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE MINAS GERAIS1 
 

[2011] 

 
Everton Fernandes Cordeiro 

Aluno do Curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG). 
Monitor da disciplina de Pesquisa em Psicologia I 

 
E-mail de contato: 

evertonf.cordeiro84@gmail.com 
 

Alexandre Pereira de Carvalho 
Aluno do Curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG). 

Aluno de iniciação científica bolsista da FAPEMIG. 
 

E-mail de contato: 
alexandre.demolay@hotmail.com 

 
Orientação: 

Regina Lúcia de Souza  
Psicóloga, Mestre em Psicologia Social pela UFES, Docente e Coordenadora do Curso de Psicologia 
do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG). Membro da Associação Brasileira 

de Psicologia Social (ABRAPSO), núcleo de Minas Gerais. 
 

E-mail de contato: 
reginapsi@unilestemg.br  

 

 

RESUMO 
 

A presente pesquisa buscou conhecer a visão dos estudantes acerca do trabalho da polícia 

militar. Contou com a participação de 76 estudantes do ensino médio de uma escola pública em 

um município da Região Metropolitana do Vale do Aço. Para realização do presente estudo 

utilizou-se a pesquisa quantitativa de tipo descritivo. A escassez de pesquisas e dados locais 

abertos à comunidade a respeito de temas relacionados à segurança pública, bem como do 

conhecimento a respeito da apreciação ou rechaçamento das ações militares locais acerca da 

promoção da segurança são o ponto de partida dessa pesquisa. Foi feita uma revisão da literatura 
                                                 
1 Este artigo é fruto de um trabalho realizado na disciplina de Pesquisa em Psicologia I e II, do curso de Psicologia 
do UnilesteMG, campus de Coronel Fabriciano(MG), cuja orientação foi feita pela Prof.ª Msc. Regina Lúcia de 
Souza. Além dela, também agradecemos a colaboração dos colegas, Marcela Silva Reggiani, Rafaella Silveira 

 Souza, Samyla Rayce de Oliveira Pontes e Charlisson Mendes Gonçalves.



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 18.01.2014 

 

Everton Fernandes Cordeiro, Alexandre Pereira de Carvalho 
& Regina Lúcia de Souza. 

2 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

sobre o tema, em se constatou que a Polícia Militar tem sido continuamente questionada acerca 

de sua missão, eficiência e modo de empregar ações em prol da promoção da segurança pública 

em vários grupos sociais. Sendo assim, buscou-se verificar o conhecimento dos referidos 

estudantes em relação ao trabalho dos policiais militares, como também identificar o nível de 

satisfação e de confiança que os mesmos possuem acerca do trabalho da polícia militar. Como 

resultado, percebeu-se uma diferença em relação a outras pesquisas realizadas, demonstrando de 

um modo geral uma aceitação do trabalho dos policiais militares pelos indivíduos pesquisados. 

 

Palavras-chave: Polícia militar, estudantes, escola pública.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O indivíduo nasce e permanece inserido em uma sociedade que instaurou consciente e 

inconscientemente uma cultura. Não sendo apenas produto, o indivíduo humano participa 

ativamente do movimento da história, contribuindo em graus variados na dinâmica da sociedade, 

através de condutas significativas e da interação contínua com os outros, em grupos e 

organizações (ENRIQUEZ, 2001). É através de grupos institucionalizados que se vê reproduzida 

a vida social dos indivíduos (LANE, 2004), sendo “impossível analisar a conduta de um 

indivíduo sem referi-la à conduta dos outros para com ele, conduta estruturada social e 

culturalmente” (ENRIQUEZ, 2001, pág. 28).  

A escola é vista como local privilegiado de formação humanística, intelectual e cultural. 

Contudo, a educação que nela se pratica é institucionalizada, isto é, se pauta em valores, crenças 

e ideologias legitimados por uma convenção, ou por um governo que visa manter ou transformar 

uma determinada conjuntura social. Sendo assim, a escola atua no processo de reprodução das 

relações sociais, nas relações de dominação que ocorrem em seu espaço (LANE, 2004). Isso 

implica nas formas de percepção dos alunos em relação aos fatos sociais, bem com em seu 

posicionamento a respeito dos mesmos.  

De acordo com Lane (2004), se a escola se propõe a ser um ambiente em que se reflita a 

cidadania, por meios de práticas educativas democráticas, através de representações e 

significados que sejam confrontados pela interação dos sujeitos estudantes com o mundo real em 

que estão inseridos, ela se tranforma em espaço crítico, onde não existem verdades absolutas e 

onde as realidades sociais sejam questionadas pelos estudantes, num processo ético que leve à 

formação de cidadãos conscientes de suas determinações sociais e de sua inserção histórica na 

sociedade. 
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Haja visto que a escola se constitui como organização instituída historicamente, como lugar 

de construção de conhecimentos, de interação entre sujeitos e formação de opiniões, considera-se 

importante e necessário escutar o que os que dela participam – no caso de nossa pesquisa, os 

estudantes – têm a dizer sobre questões relacionadas à vida coletiva e ao existir em sociedade. Os 

modos como os estudantes pensam e vivenciam os fatos sociais contribuem para uma análise 

crítica da conjuntura social, do papel da escola no emperramento ou na conquista da cidadania, 

missão esta que foi assumida em suas diretrizes oficiais (DIAS e CORDEIRO, 2010). 

De acordo com Marshall (1967 apud CARVALHO, 2004), a cidadania no sentido pleno 

apresenta três dimensões: a dos direitos civis (de liberdade individual, ir e vir), dos direitos 

políticos (participação do cidadão no governo da sociedade) e dos direitos sociais (participação 

na riqueza coletiva, bem-estar e justiça social). Partindo dessas reflexões, presume-se ser 

impossível à escola preparar e formar para uma cidadania plena, pois todos os direitos 

supracitados possuem fatores condicionantes e determinantes que perpassam os muros da escola, 

abrangendo outras esferas sociais. O que a escola pode oferecer é a educação como instrumento 

de transformação social. Esta, seguindo o raciocínio do autor inglês, pode ser encontrada no 

campo dos direitos sociais, sendo, todavia, um requisito para a expansão dos outros direitos, 

possibilitando às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos, se organizarem e lutar por eles. 

De fato, como afirma Carvalho (2004, pág. 11): “a ausência de uma população educada tem sido 

sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política”.  

Carvalho (2004) apresentou uma pesquisa realizada na região metropolitana do Rio de 

Janeiro em 1997, em que se fez perceber a existência nas pessoas de uma grande deficiência em 

termos de conhecimento, extensão e garantia dos direitos que compõem a cidadania. O fator mais 

importante concernente ao conhecimento dos direitos é a educação que, segundo a pesquisa, é o 

que mais bem explica o comportamento das pessoas no tocante ao exercício dos direitos civis e 

políticos. A pesquisa mostrou que, quanto maior o grau de instrução dos pesquisados maior a 

consciência dos direitos e a preocupação com a realidade social.  

A segurança pública é afirmada como um dos direitos civis, pois contribui para o exercício 

da liberdade e da dignidade da pessoa humana e, também, como um dos direitos sociais, no 

tocante à justiça social, caso os direitos da pessoa não sejam respeitados. Constitui-se como dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para preservar a ordem pública e 

manter incólumes as pessoas e o patrimônio (BRASIL, 1988). Desse modo, e concordando com 

as discussões trazidas por Carvalho (2004), a segurança pública e todos os seus elementos 

constituintes, é um assunto participante do processo de construção da cidadania plena. A 

conscientização dos estudantes a esse respeito pode levar ao compromisso dos mesmos com a 

realidade social, no campo do pensar e do agir, para transformar as condições difíceis de 

violência, criminalidade e abuso de direitos deparados no cotidiano das sociedades. O seu debate 

no ambiente escolar pode trazer contribuições singulares para questionamentos e propostas de 
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construção de políticas públicas de segurança para as realidades inúmeras vivenciadas pelos 

cidadãos.  

Para Gaviria (2008), a ocorrência da criminalidade e outras questões correlatas à violência 

geralmente tem sido relacionada à crise pela qual passam as instituições de controle social como 

a família, a escola, a igreja e a polícia, cujo declínio de sua autoridade enfraquecem a sua função 

de controle social, levando as pessoas a desenvolverem individualmente mecanismos de controle 

das situações nas quais estão inseridas. 

A presente pesquisa pretende mostrar como a Polícia Militar tem sido percebida acerca de 

sua missão, eficiência e modo de empregar ações em prol da promoção da segurança pública 

(SILVA e VIEIRA, 2008). Porém, faz-se necessário o conhecimento de alguns aspectos 

importantes de sua institucionalização. Para isso, buscou-se nas pesquisas de Barros (2005) e 

Holloway (1997), as informações a seguir. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos históricos da Polícia Militar e sua missão legal 

 

A Polícia Militar, como instituição possuidora do uso e monopólio legítimo da força física e 

da violência, foi se constituindo em diversos períodos da história do Brasil. De acordo com 

alguns estudiosos, a polícia no Brasil teria surgido em Minas Gerais, no Séc. XVIII. Conflitos 

internos no Brasil Colônia, no período do Ciclo do Ouro, e a criação das Capitanias de Minas e 

São Paulo em 1709, fez surgir uma incipiente força policial e militar dividida em Ordenanças, 

Milícias e Tropas de linha. Essa força policial teve desde seu surgimento um caráter repressor 

que se consolidou com o objetivo de conter os levantes e controlar o contrabando de ouro e 

pedras preciosas nas Minas. Foi instituída como corporação em 09 de julho de 1775, pelo então 

Governador e Capitão Geral D. Antônio de Noronha, sob a ordem do Rei de Portugal D. José I, 

como Iº Regimento Regular da Cavalaria de Minas, primeira tropa paga dessa capitania, formada 

somente por mineiros (BARROS, 2005). 

Com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 1808, originou-se um policiamento na 

capital da colônia de então – Rio de Janeiro – nos moldes da arquitetura institucional existente 

em Portugal. No Brasil Império (1822-1889) houve dificuldade em delimitar as tarefas da polícia 

militar. Nesse período, ela se constituiu como força repressiva com várias funções de ordem 

judicial e ostensiva de polícia que visava deter, corrigir, punir, realizar o patrulhamento ostensivo 

das ruas, confundindo suas atividades com outras corporações existentes (BARROS, 2005). Tem-

se notícia da criação de um corpo Policial pelo Duque de Caxias em 1831, reforçando o 

policiamento regular começado em 1808 (HOLLOWAY, 1997; BARROS, 2005). 
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No período republicano (a partir de 1889) ocorreu um processo de militarização da força 

estatal ligado à constituição dos estados da federação, como modo de firmarem suas regiões e 

fronteiras geográficas, o que deu uma nova feição ao corpo policial. Em diversos momentos da 

história republicana, as autoridades políticas foram constituídas de uma força militarizada com 

vistas a garantir o poder político e econômico do Estado (BARROS, 2005). 

Com o Golpe de 1964, a missão da Polícia Militar passou a ser delineada em manter a 

ordem pública com base na Lei de Segurança Nacional, que via nos opiniáticos, políticos de 

esquerda e questionadores do Regime, os verdadeiros inimigos do Estado. É um período marcado 

por repressão e arbitrariedades legitimadas pelos governos militares. A Polícia Militar serve 

como força reserva e de auxílio subordinada ao Exército, executando o policiamento ostensivo, 

sendo também quem atua, ora como coadjuvante, ora como protagonista do Regime, com uma 

história de abusos de autoridade, desrespeito aos direitos humanos, prisões sem mandato, 

sequestros, torturas e assassinatos (BARROS, 2005). 

Barros (2005) afirma que, do período de Redemocratização aos dias atuais, a Polícia Militar 

está subordinada ao poder civil dos Governadores, mantendo, contudo, a sua função de ser 

“braço armado estatal e principal agente do policiamento ostensivo” (pág. 48). 

A história da Polícia Militar de Minas Gerais, como se pode perceber, confunde-se com a 

própria história do Ciclo do Ouro, no Século XVIII. Entretanto, convém destacar no caso desta 

unidade da federação que, no início do período republicano, ocorreu uma militarização da Força 

Pública Mineira, treinada na arte da guerra, sob a direção do até então contratado do Exército 

Suíço, o Coronel Robert Drexler. Até aquele momento a Força Pública Mineira vivia nas cidades 

do interior mineiro sob o comando e interesses políticos locais (PMMG, 2010).  

Após ser militarizada e aquartelada, surgem as Guardas Civis, e depois os Destacamentos 

Policiais com efetivos encarregados pelo policiamento ostensivo, enquanto os Batalhões de 

Infantaria eram estruturados em Companhias de Fuzileiros. Ambos dependiam disciplinar e 

administrativamente do Comandante do Batalhão e, funcionalmente – em termos requisição e 

planejamento – do poder dos Delegados de Polícia. O Decreto-Lei 667 garantiu às Polícias 

Militares a Missão Constitucional da Ordem Pública, baseada na hierarquia e na disciplina 

militares, dirigidas por um oficial de alto posto hierárquico. Missão esta que foi corroborada na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e do Estado de Minas Gerais, e que 

dispôs de um Sistema de Segurança Pública constituído por órgãos policiais, cujo esforço 

principal é garantir os direitos do cidadão e do coletivo, prevenir e combater a violência e a 

criminalidade (PMMG, 2010).  
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2.2 Visões de grupos sociais sobre a ação da Polícia Militar  

 

Visto ser um órgão tradicionalmente responsável pela manutenção da ordem, a Polícia e, 

em especial a Polícia Militar, está muitas vezes associada ao êxito e/ou fracasso na contenção da 

criminalidade e manutenção da segurança pública, decorrentes de seu modo de atuação. Muito se 

tem pesquisado sobre a visão de determinados grupos sociais a respeito dessa instituição, com a 

intenção de analisar os pontos de vista desses grupos sobre a relação polícia/sociedade. Essas 

assertivas podem ser constatadas nas pesquisas de Ramos e Novo (2002), Gaviria (2008), 

Machado e Noronha (2002), Silva e Leite (2007).  

Ramos e Novo (2002), pesquisando representações sociais de sujeitos de ambos os sexos, 

pertencentes à classe média e popular da Grande Vitória/ES, constataram um descrédito 

significativo nas instituições responsáveis por manter a segurança pública e a justiça, onde, 

segundo os pesquisados, nem se tem a quem recorrer quando as pessoas precisam exigir os seus 

direitos de cidadão. Nesse contexto, conforme constatou as autoras, situa-se a instituição polícia 

que possui para o universo empírico entrevistado de um modo geral, uma representação negativa 

ligada à arbitrariedade e ao abuso de poder. Os crimes cometidos pela própria polícia geram um 

medo dessa instância que muitas vezes é igualado ao dos próprios bandidos. Tal fato está mais 

socialmente representado na classe popular, mais vulnerável às arbitrariedades da polícia.  

Para os entrevistados do referido estudo, a polícia é vista como uma instituição ineficaz e 

que até contribui para o aumento da violência. Por causa disso, abre-se espaço para o surgimento 

de práticas de linchamento e de grupos de justiceiros que assumem o papel de protetores da 

sociedade excluída e cujas ações são socialmente justificáveis, como sendo uma das poucas 

formas de manter distante o agente do crime e da violência (RAMOS e NOVO, 2002).  

A prática do linchamento, isto é, fazer justiça sumariamente sem qualquer espécie de 

respaldo legal, foi também constatada por Gaviria (2008). Entrevistando grupos de duas gerações 

– jovens e adultos – de moradores de dois municípios gaúchos com alto índice de criminalidade, 

a autora constatou que a geração adulta vê lentidão no trabalho do policial quando da ocorrência 

de incidentes em que sua ação seria necessária para evitá-los. A ausência da polícia nos espaços 

públicos sustenta o sentimento de insegurança dos entrevistados. Os jovens concordam com os 

adultos e vêm na impunidade uma justificativa para o uso de armas como um meio de garantir 

sua auto-segurança, se defenderem da violência e praticarem a justiça que a polícia não faz. Tal 

atitude, porém, pode trazer graves consequências para suas vidas, visto que usar armas ilegais, 

sem preparo específico, pode desencadear mais violência e aumentar a criminalidade.  

Gaviria (2008) ainda destaca uma imagem corroída, desmoralizada e desacreditada da 

polícia nas representações sociais analisadas. Essa imagem é sustentada, principalmente em 

decorrência do uso desmedido e arbitrário da violência como forma de controle social da polícia, 

o que a torna inoperante no exercício de suas funções, que deixam de ter legitimidade. O 
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envolvimento de membros da polícia em ações de violência, tortura, grupos de extermínio – 

agindo contra os direitos humanos – produzem a insegurança pública no controle da 

criminalidade.   

 

Por outra parte, a polícia assemelha-se culturalmente às gangues e narcotraficantes no 
uso da violência como instrumento de poder. Quanto à ação da polícia com violência, 
postulamos, com base nas teorias de Arendt (1994), que esta é uma estratégia utilizada 
para responder à falta de poder social e à perda de legitimidade institucional que ela 
detém. Quer dizer, diante das perdas, a polícia responde com o poder da violência. 
Processo acirrado ainda mais pelo crescimento paralelo do poder de outros atores sociais 
como gangues e traficantes (GAVIRIA, 2008, pág. 102). 

 

De acordo com Machado e Noronha (2002), em estudo realizado com moradores de uma 

comunidade carente da capital baiana, a Polícia Militar é vista com certa desconfiança devido ao 

método mais padronizado de trabalho, maior impessoalidade e ao caráter ostensivo da força em 

operações mais complexas. Os policiais militares possuem uma imagem física estereotipada 

(usam farda, corte de cabelo militar, exibem armas, andam em bandos e se deslocam em carros 

oficiais), e são descritos pelos entrevistados como arrogantes e ao mesmo tempo como incapazes 

de reconhecer e tomar medidas enérgicas contra os marginais. Todavia, as características 

violentas do aparelho policial geram reações ambivalentes, o que é expresso na dificuldade da 

população em se posicionar diante de uma força que também é percebida como garantia de 

proteção. Ao mesmo tempo em que se criticam os abusos policiais, coexiste a sua aprovação, 

concluindo que, abusos policiais dirigidos a esses moradores não-marginais são condenáveis, 

porém, quando dirigidos aos marginais, os moradores aceitam e legitimam a brutalidade contida 

no modelo de policiamento (MACHADO e NORONHA, 2002). 

Uma pesquisa realizada por Silva e Leite (2007) possibilitou analisar os relatos de 

moradores de diversas favelas cariocas, sobre a violência que vivenciam no cotidiano desses 

locais, em relação à presença e atuação, em diferentes modalidades, dos agentes do crime e das 

forças policiais. A polícia é responsabilizada pela insegurança e perigos existentes nas favelas. 

Os entrevistados da pesquisa criticaram a forma de agir dos policiais concernentes às suas 

incursões belicosas, acusando-os do descuido referente à vida dos moradores. A ação da polícia é 

comparada à mesma falta de respeito dos traficantes atuais. Há um sentimento, por parte do 

universo pesquisado, de uma subestimação de suas queixas sobre a polícia pelo fato de não haver 

repercussão na opinião pública, o que faz seus discursos circularem apenas no nível das 

conversas com outros moradores que compartilham da mesma mistura de indignação, impotência 

e desamparo ante a violência policial.  

Convém ressaltar que as duras críticas dos entrevistados do estudo de Silva e Leite (2007) 

são dirigidas às formas de atuação da polícia nas favelas e não propriamente à corporação, nem 

aos métodos de violência em si mesmo, visto que estes, para os entrevistados, são necessários em 
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determinados momentos. A crítica é dirigida ao caráter indiscriminado da ação policial que não 

distingue traficantes de não-traficantes, ou seja, à falta de seletividade de seus alvos. Ao mesmo 

tempo, critica-se o fracasso das políticas públicas de segurança das favelas, a escassez de postos 

policiais e a presença da corrupção nos mesmos (SILVA e LEITE, 2007). 

Outros estudos também apontam um esforço por parte de pesquisadores em analisar a 

percepção do público estudantil sobre a questão da violência (GOMES et al., 2006) e seu 

posicionamento a respeito da atuação policial (TORRES et al., 2007). 

Gomes et al. (2006), em estudos com grupos focais de adolescentes de escolas públicas, 

privadas e confessionais do Distrito Federal, concluíram que a escola deixou de ser um local 

diferenciado e se tornou reflexo de uma sociedade onde a violência é cotidiana e diuturna. De 

fato, segundo o relato dos pesquisados, a vida na capital do Brasil, bem com no entorno das 

cidades satélites é marcada por violências e riscos, independente de suas condições sociais. Em 

todos os estabelecimentos escolares é comum a presença da polícia e de abordagens freqüentes 

aos alunos, mas é nas escolas públicas, por ser aberta a todos, onde há um maior apoio da polícia 

na escola para a garantia de sua segurança. Nas escolas privadas existe um sistema de controle 

preventivo interno das pessoas e de seus movimentos. Porém, os agentes policiais não são bem 

vistos pelos grupos sociais – gangues e galeras – formados em ambas as escolas, o que causa e 

também resulta uma ação policial estereotipada, enviesada e arbitrária. 

Torres et al. (2007) investigaram o posicionamento de estudantes do ensino médio noturno 

de uma escola pública da periferia de Goiânia/GO, frente ao uso de ações extrajudiciais pela 

polícia com o objetivo de resolver um crime. Na referida escola a polícia é frequentemente 

chamada a conter problemas de agressão entre alunos, e também relacionados ao tráfico de 

drogas existente nas suas imediações. Constatou-se na resposta dos pesquisados que a ação 

policial cresce, na medida em que é maior o tipo de violência exercido contra a vítima do crime. 

Aceita-se um tipo ilegal de ação policial diante de uma ação que é justificada, ou seja, quando ele 

é dirigida aos agentes do crime em benefício da segurança da comunidade. Contudo, percebe-se 

que as vítimas das ações extrajudiciais da polícia são na maioria das vezes pessoas membros das 

minorias sociais que defendem um tipo de ação policial da qual se tornam vítimas ao mesmo 

tempo. Torres et al (2007) apontam esse posicionamento dos estudantes como um círculo vicioso 

e perverso no qual se encontra a sociedade brasileira, onde 

 

a ausência da polícia aumenta a criminalidade e a população começa a defender que para 
combatê-la, a polícia pode usar de violência. Ou seja, práticas autoritárias começam a 
ser vistas como garantias da organização do Estado de Direito [...] os resultados deste 
trabalho e de outros semelhantes aqui citados devem subsidiar o debate na sociedade e, 
em especial, dentro das escolas, a respeito de questões ligadas à democracia e da 
importância do respeito dos Direitos Humanos para sua existência. Sem esse debate, de 
primordial importância na contemporaneidade para o Brasil, e sem políticas públicas 
eficazes no combate as injustiças sociais, o risco da barbárie é grande. E não é esse o 
legado que devemos deixar para as gerações futuras. (pág. 236). 
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Em um estudo realizado com policiais militares do Espírito Santo, Menandro e Souza 

(1996) buscaram analisar as percepções dos policiais diante da visão da população a respeito da 

atividade policial e dos aspectos polêmicos na relação polícia-sociedade. Os autores concluíram 

que, os policiais pesquisados de um modo geral percebem a visão negativa da sociedade sobre 

seu trabalho, tido como mal feito e ineficiente. Contudo, os policiais atribuem esta sensação de 

inutilidade e ineficiência de suas ações à Justiça que não trata os detidos com a devida 

severidade. Uma grande maioria dos participantes da pesquisa revelou ser tratada de modo 

respeitoso pela comunidade em geral, somente devido ao seu status de policiais. Isso sugere um 

convívio concomitante entre visão negativa sobre esses profissionais e relacionamento respeitoso 

no trato para com os mesmos, sendo este último aspecto compensatório em relação ao primeiro. 

Como se pode perceber, no caso das pesquisas apontadas na literatura, estas são realizadas 

em regiões marcadas por altos índices de violência, criminalidade, em grandes aglomerados 

urbanos, nos quais são circunscritos os modos de ações policiais supracitadas, e cujas notícias 

pululam nos meios de comunicação em massa. Conforme a literatura mostrou, essas ações 

policiais, na maior parte das vezes, possuem uma ótica negativa e contraditória da sociedade 

civil, principalmente nas camadas populares. O descrédito considerável desses vários grupos 

sociais sobre os agentes policiais, indica uma hiância na relação polícia e sociedade, tornando-a 

vulnerável à violência e à criminalidade, por gerar um clima de insegurança, desconfiança e 

independência de ação diante de situações em que os direitos humanos e a cidadania são 

ameaçados.  

Decorre desta contextualização, a motivação dos autores para a construção da presente 

pesquisa que foi realizada em uma escola pública, com alunos do ensino médio, em que se 

procurou conhecer qual a visão que os estudantes possuem acerca do trabalho da polícia militar, 

em termos de realidade local, ou seja, em uma cidade do interior de Minas Gerais, por se 

constatar uma escassez de pesquisas e dados locais abertos à comunidade a respeito de temas 

relacionados à segurança pública local, bem como do conhecimento a respeito da apreciação ou 

rechaçamento das ações militares locais acerca da promoção da segurança. Sendo assim, buscou-

se verificar se os estudantes conhecem o trabalho dos policiais militares, como também 

identificar o nível de satisfação e de confiança que os mesmos possuem acerca do trabalho da 

polícia militar. 

Diante disso, faz-se necessário construir um processo de reflexão vinculado a prática de 

uma sociedade, onde as pessoas assumam o seu lugar de sujeitos sociais, possuidores de direitos 

civis, políticos e sociais inalienáveis e que permitam questionar a realidade social de violência e, 

ao mesmo tempo, trabalhar para que exista conhecimento, confiança, respeito e parceria mútuos 

entre sociedade e polícia militar, sabendo que esta última é um instrumento importante de 

consolidação legal da Segurança Pública. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para realização do presente estudo utilizou-se a pesquisa quantitativa de tipo descritivo.  A 

pesquisa contou com a participação de 76 estudantes do ensino médio de uma escola pública em 

um município da Região Metropolitana do Vale do Aço a 215 km da capital mineira Belo 

Horizonte. A pesquisa teve início em fevereiro de 2010, tendo a coleta de dados ocorrida no 

segundo semestre no mesmo ano. Os participantes foram escolhidos por conveniência e sem 

critérios probabilísticos.  

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário elaborado 

exclusivamente para este estudo, contendo 25 questões de múltipla escolha com a finalidade de, 

após o preenchimento de dados relativos ao perfil do respondente, indagar aos participantes sobre 

pontos importantes do cotidiano acerca da violência, criminalidade e sua percepção sobre o 

trabalho da polícia militar. Considerou-se a relevância deste tipo de instrumento, tendo em vista 

que ele possibilita o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, e situações vivenciadas a 

respeito de um fenômeno específico (GIL, 2002). O questionário foi aplicado em sala e em 

horário de aula após o consentimento da diretoria da escola, do professor e dos alunos em dois 

turnos, manhã e noite. Com ele tornou-se possível quantificar em um programa estatístico, os 

resultados referentes a percepção dos estudantes em relação a Policia Militar. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os estudantes participantes da pesquisa cursavam o 3º ano do ensino médio, sendo que 

61,8% estudavam no turno matutino e 38,2% no noturno. Dos alunos participantes, 50% eram do 

sexo masculino e 50% do sexo feminino, sendo eles provenientes de nove bairros do referido 

município. A idade dos participantes variou entre 17 e 21 anos, sendo que mais da metade 

(55,3%) correspondiam à faixa etária dos 17 anos. 

Dentre os participantes, 52,6% declararam trabalhar ganhando algum rendimento ou 

salário. A renda familiar de 61,9% do pesquisados era de até dois salários mínimos, 30,3% 

declararam ter renda entre 2 e 5 salários mínimos, enquanto 7,9% afirmaram possuir renda 

superior a 5 salários mínimos. Com relação aos bens aquisitivos domiciliares dos participantes da 

pesquisa constatou-se que a maioria tem acesso aos meios de comunicação básicos, como se 

pode perceber em mais de 90% dos que possuem aparelho de TV e de rádio, 96% possuem 

computador, porém o acesso à internet em domicílio pelos entrevistados cai para 56,5%. 

Em relação ao conhecimento da realidade social na qual os participantes estão inseridos, 

64,5% declararam não existir um posto policial em seu bairro, sendo que apenas 21,1% 

confirmaram essa presença e outros 13,2% desconhecem a existência do mesmo em seu bairro. O 
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fato de a resposta da maioria (77,7%) dos participantes do presente estudo apontar a inexistência 

ou desconhecimento da presença de posto policial nos bairros dos quais são oriundos, sugere que 

isto possa estar relacionado ao déficit infra-estrutural dessas localidades de moradia. De acordo 

com Machado e Noronha (2002), a presença de um maior investimento do aparato policial em 

áreas nobres em detrimento de áreas populares, pode ter como conseqüência diferentes visões 

acerca do trabalho da polícia militar, como também da ação adotada pela mesma nos diferentes 

bairros, sendo ou de caráter preventivo ou repressivo às ações criminais. Mesmo assim, quase a 

totalidade dos participantes do presente estudo (90,8%) considera importante o trabalho da 

polícia militar. 

Sobre considerar o bairro violento, dentre os estudantes entrevistados, 28,9% consideram o 

bairro onde mora de muito a bastante violento e 61,8% consideram pouco violento, enquanto 

apenas 3,9% declarou não existir violência em seu bairro. 39,4% dos participantes avalia o 

trabalho da Polícia Militar em seu bairro entre bom e ótimo, 46,1% regular, e 10,5%, ruim, sendo 

apenas 3,9% que declararam não haver trabalho da Polícia Militar em seu bairro.  

Analisando a realidade escolar relacionada à violência, verificou-se que 85,5% dos 

participantes declararam já ter presenciado brigas com agressão física entre colegas, enquanto 

34,2% disseram já ter presenciado agressão física à professores por alunos; 26,3% declararam já 

ter presenciado consumo de drogas dentro do ambiente escolar; 71,1% declararam já ter 

vivenciado vandalismo ao patrimônio escolar; 40,8% dos alunos disseram já ter presenciado 

furtos e 7,9% afirmaram ter presenciado assaltos dentro da escola. 

De fato, 55,3% dos alunos afirmaram que a polícia militar já foi acionada para conter algum 

tipo de violência dentro de sua escola. Sobre a presença de policiamento preventivo, ronda e 

guarda do espaço escolar, o percentual de estudantes que afirmaram que às vezes a polícia está 

presente na escola cai para 43,4%. Talvez, em decorrência disso, vem acarretar sobre a ronda 

escolar exercida pela polícia militar uma avaliação de 61,8% dos alunos entrevistados como 

regular. De modo contraditório, percebe-se ser relativamente pequena a experiência dos 

estudantes com uma incursão policial mais autoritária dentro do espaço da escola, visto que 

apenas 11,8% afirmaram a existência de inserção policial no espaço escolar com o objetivo de 

realizar revistas e outros atos policiais que visem abordar suspeitos. Porém, quando a polícia é 

chamada a conter alguma ação violenta e/ou criminosa o percentual sobe consideráveis 17,1 

pontos, chegando a 28,9% os alunos que afirmam positivamente a existência deste tipo de ato. 

Por meio das respostas dos alunos participantes da pesquisa, é possível perceber um regular 

esforço oriundo da parte da escola em promover conscientização a respeito de temas de 

segurança pública, visto que 47,4% dos estudantes declararam que às vezes a escola promove 

debates e/ou palestras sobre segurança pública. Soma-se a isto o fato de 38,2% declararem que às 

vezes a polícia se faz presente na escola com fins pacíficos, ora através de palestras educativas 
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sobre temas de segurança pública, ora por meio de projetos sócio educativos em parceria com a 

mesma.  

Segundo os dados coletados, percebe-se que a polícia militar parece se fazer presente, 

mesmo que às vezes na vida da escola pesquisada, todavia, muito mais de forma compulsória em 

casos de contenção de ações violentas, tendo como base a afirmação positiva dos estudantes em 

relação a tal forma, do que através de aproximação parceira com a escola, tida como regular, 

reforçando uma imagem autoritária da polícia que distancia de sua missão de ser comunitária, 

isto é, presente de forma educativa, amiga e simbólica da ordem social.  

A metade dos participantes afirmou não ter vivenciado – eles e/ou suas famílias – cenas de 

violência e criminalidade. Dos participantes que de algum modo passaram por alguma cena de 

violência, 21% disseram ter chamado a polícia, sendo atendidos prontamente, 31,6% afirmaram 

que chamaram a polícia, mas não receberam sua ajuda, outros 10,6% disseram que não souberam 

chamar a polícia e ainda aqueles que, mesmo em situação de violência e criminalidade não 

quiseram chamar a polícia para ajudá-los o percentual foi 36,8%. A pesquisa feita na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro apresentada por Carvalho (2001) mostrou um dado semelhante 

em que, das pessoas que sofreram algum tipo de violação dos seus direitos apenas 20% 

recorreram à polícia para dar queixa, ficando os 80% restantes sem fazê-lo por medo da polícia 

ou por desacreditarem nos resultados de seu trabalho.  

Neste último ponto, no presente estudo, pode-se perceber uma certa contradição pois, 

posteriormente, quando os participantes são questionados a respeito de uma ocasião imaginada 

de violência a qual poderiam vir a vivenciar, em que fosse de algum modo lesada a sua dignidade 

cidadã, metade dos participantes afirmou que chamaria a polícia, afirmando acreditar em seu 

trabalho e missão de defesa dos direitos de segurança e proteção da vida. Infere-se a partir disso 

haver um certo nível imaginário de gravidade na situação vivenciada que levaria ou não ao 

acionamento da polícia militar. Diferentemente de Carvalho (2001), não se pode aqui sugerir que 

há descrédito com relação ao trabalho da polícia militar, pois em nosso caso apenas 7,5% 

disseram que não chamariam a polícia, alegando não confiar em seu trabalho e os outros 42% 

disseram que, mesmo sabendo que a polícia poderia de alguma maneira não corresponder ao seu 

chamado de socorro, eles ainda sim chamariam, pois tal atitude nada custaria ser feita. 

Analisando a percepção dos estudantes pesquisados acerca da atuação da polícia militar na 

cidade onde moram, 44,1% consideraram que às vezes os policiais trabalham com eficiência na 

promoção da segurança dos moradores, realizando bem o seu trabalho quando solicitados. 

Sobre a arrogância dos policiais e a falta de aproximação com a sociedade na visão dos 

estudantes, verifica-se que 36,8% afirmam que às vezes isso acontece, dependendo de cada 

situação. Soma-se a isto o fato de que 31,6% dos pesquisados disseram que os policiais às vezes 

não guardam os espaços públicos, gerando insegurança nas pessoas que transitam nesses locais. 

Porém, para mais da metade dos entrevistados existe respeito da polícia para com os moradores, 
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o que é afirmado por 55,3%. Mello, Toigo e França (2004), em estudo semelhante realizado com 

a população de Marília/SP, verificaram que 58,3% dos entrevistados de sua pesquisa 

responderam que os policiais militares daquela localidade se relacionam com respeito e cortesia 

com os moradores. 

Segundo a maioria dos alunos participantes, os policiais militares do seu município não 

causam medo, declaração esta feita por 51,3%, sendo que 13,2% afirmam o contrário. Por ser 

aparentemente menor a afirmação de que os policiais causam medo (13,2%), é importante 

ressaltar que ainda existe uma pequena parcela de pessoas que possuem uma imagem alarmante 

da polícia, tendo em vista o fato de que uma pequena parte dos agentes da polícia militar 

continua praticando atos que amedrontam a população e reprimem ao invés de proteger 

(MELLO, TOIGO E FRANÇA, 2004). 

Para 42,1% dos participantes, os policiais militares trabalham em prol da paz social, 53,9% 

afirmam que os policiais não protegem os criminosos nem contribuem para o aumento da 

violência e que merecem nossa confiança (44,7%). Porém, 46,1% acham que às vezes, os 

policiais militares são violentos em suas atuações. Embora a maioria (76,3%) nunca tenha 

experienciado uma abordagem feita pela polícia militar, sugere-se que essa percepção decorre das 

informações oriundas, tantos dos meios de comunicação, quanto das experiências de terceiros, 

entre outros. 30,3% também declararam que às vezes os policiais militares discriminam os 

pobres, confundindo-os com marginais, em comparação aos 27,6% que afirmaram positivamente 

a mesma questão.  

Apenas 6,6% dos pesquisados afirmaram achar que os policiais são corruptos. Entretanto, 

quando questionados se os policiais militares são parceiros e amigos da sociedade, 43,4% 

acharam que às vezes, 26,3% acham que são e 15,8% acham que não são. Pode-se verificar a 

existência de um distanciamento entre comunidade e polícia militar, onde poucas pessoas 

preconizam uma maior interação entre população e a polícia que pudesse favorecer uma melhor 

atuação desta última (MELLO, TOIGO E FRANÇA, 2004). 

No tocante à avaliação dos participantes sobre o trabalho da polícia militar no município 

estudado, 43,4% o avaliaram como bom, 40,8% como regular, apenas 2,6% como ótimo e 10,5% 

como péssimo. Porém o nível de confiança na polícia militar do município estudado sobe 

consideravelmente para 59,2% em comparação aos 36,3% que não confiam, o que sugere uma 

visão significativamente boa do trabalho da polícia militar embora ainda não se tenha 

consolidado de um modo expansivo uma ação de parceria e amizade entre polícia e comunidade. 

Ou ainda em concordância com a consideração feita por Mello, Toigo e França (2004), parece 

que existe uma tendência das pessoas em não quererem refletir de modo consistente e crítico 

sobre os problemas que as atingem, ou, por não terem sido diretamente vítimas de crime e 

violência, as pessoas tendem a ter uma visão de que não há problemas desta ordem em 

magnitude. Podemos, além disso, considerar a margem de desejabilidade social a que as pessoas 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 18.01.2014 

 

Everton Fernandes Cordeiro, Alexandre Pereira de Carvalho 
& Regina Lúcia de Souza. 

14 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

se conduzem com o propósito de neutralizar-se diante dos problemas sociais que ameaçam a 

segurança pública. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados coletados permite concluir que os resultados do presente estudo foram 

diferentes de outras pesquisas realizadas a fim de analisar a percepção da população sobre o 

trabalho da Polícia Militar.  

Embora dados de outras pesquisas apresentem uma imagem geralmente negativa da polícia 

conforme podemos perceber em Ramos e Novo (2002), Gaviria (2008), Machado e Noronha 

(2002), Silva e Leite (2007), Gomes et al (2006) e Torres et al (2007), os resultados obtidos na 

presente pesquisa demonstram de um modo geral uma visão positiva do grupo dos estudantes, 

uma aceitação do trabalho que vem sido realizado pela Polícia Militar local. 

É preciso ressaltar que o presente estudo não permite uma generalização, haja visto que os 

resultados podem variar a partir do contexto em que foi realizada a pesquisa. Os fatores 

socioculturais influenciam no modo de pensar e agir de cada grupo social, disso decorrendo 

diferentes resultados.  

Os resultados apontam uma necessidade de uma aproximação maior entre Polícia Militar e 

a sociedade local, visto que grande parcela dos estudantes afirmam desconhecer as ações 

policiais em seu bairro. Em termos gerais a relação entre Polícia Militar e sociedade ainda é 

distanciada, pois grande parte da população conhece apenas o trabalho preventivo ou coercitivo 

dos policiais militares e não tem acesso a informações sobre outras formas de atuação da polícia. 

Esse aspecto contribui para a formação de uma representação que pode influenciar positiva ou 

negativamente o olhar da população sobre Polícia Militar. 

Nesse sentido, reforça-se a importância de perceber e de escutar a demanda de grupos 

sociais específicos, como os estudantes, a respeito das ações da Polícia Militar, pois isso 

possibilita desenvolver intervenções e pesquisas que contribuem para o estabeleccimento de 

laços de confiança e parceria entre a juventude e essa instituição, ações mais próximas das 

realidades pesquisadas.  

Percebe-se que ambos os grupos (sociedade e polícia) se fecham em suas particularidades, a 

fim de se defenderem e se justificarem da melhor maneira. Nesse sentido, um aspecto importante 

a ser salientado é a responsabilização pela criminalidade. A população responsabiliza os policiais 

pela violência por não cumprirem suas obrigações, e, em contrapartida se afasta do lugar que lhe 

compete como sujeito participativo na sociedade, subtraindo assim a sua responsabilidade. 

Afinal, de quem é a culpa? Será que a violência não pode ser também amenizada por um atitude 

parceira, e não apenas coercitiva entre polícia e comunidade? Não é o que pode ser tirado do 
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exemplo recente ocorrido no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro em 20102, onde a 

participação dos moradores por meio do disque denúncia e de sugestões foi preponderante para 

uma ação efetiva das Forças Armadas no combate ao crime organizado?   

Considera-se, a partir das discussões, que o combate à violência pode ser efetivo, a partir do 

momento em que se buscar o respeito às diferenças, a afirmação e defesa dos direitos e o 

cumprimento dos deveres de cada cidadão. Mas para que isso se concretize, é necessário um 

posicionamento ético de cada cidadão e de toda a comunidade. Posicionamento esse que busque, 

através da militância política (na construção do conhecimento, nos debates sociais, nos fóruns 

comunitários, entre outras formas de participação social), elaborar, aplicar, monitorar, e exigir 

políticas de segurança pública efetivas e que promovam uma cultura de paz que permeie todas as 

relações sociais. 

  

                                                 

2 Os autores se referem à ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, apoiada pela Marinha do Brasil que, 
no dia 25 de novembro de 2010, fizeram uma operação especial para tomar o controle da Vila Cruzeiro dos 
traficantes. Estes últimos fugiram para o Complexo do Alemão e, novamente, no dia 26 de Novembro, tendo-se 
posicionadas a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, a Polícia Civil e as Forças Armadas 
nos arredores do Complexo do Alemão, buscaram tirar o controle do tráfico esta região, como foi feito na Vila 
Cruzeiro no dia anterior. Ressalta-se, neste caso a importante participação da comunidade local, através da 
colaboração com a polícia, através do Disque Denúncia e de informações anônimas que puderam facilitar a ação das 
forças de segurança. 
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