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Objetivo: Conhecer a visão de jovens estudantes do ensino médio sobre a atuação da
Polícia Militar, visto que a Polícia Militar no seu trabalho diário é chamada para
resolver problemas relacionados com este grupo social. Metodologia: A pesquisa será
quantitativa, do tipo descritiva. Os participantes serão estudantes do terceiro ano do
ensino médio de uma escola pública do município de Coronel Fabriciano-MG. Será
utilizado um questionário para coleta dos dados e os mesmos serão analisados
quantitativamente.O questionário auto-aplicável ainda será desenvolvido para esta
pesquisa.   Resultados: Na sociedade brasileira, discutir segurança pública tem sido de
interesse de vários atores sociais. A violência noticiada diariamente nos meios de
comunicação coloca em questão o comportamento de cidadãos, desde os mais comuns
até os mais ilustres, bem como aqueles que praticam comportamentos fora da lei ou os
que estão a serviço da ordem social. Entre estes últimos estão os policiais militares
que, se de um lado, favorecem a população porque são responsáveis por zelar
diretamente pela segurança da população, por outro, este trabalho realizado
cotidianamente produz efeitos na vida pessoal, social e profissional daqueles que o
realizam. Considera-se que para informar e intervir junto a este público específico, é
necessário, sobretudo, conhecer quem são os atores sociais que dela fazem parte, como
atuam junto à comunidade e qual é a imagem percebida e real do trabalho que
executam. Estudos mostram que a Polícia Militar, responsável pela manutenção da
ordem, está muitas vezes associada ao êxito e/ou fracasso na contenção da
criminalidade e manutenção da segurança pública, decorrentes de sua atuação. 
Conclusão: Espera-se que os resultados obtidos sejam utilizados como fonte de dados
da opinião pública, possibilitando uma reflexão sobre a atuação da Polícia Militar
neste grupo social específico.
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