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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo identificar os  fatores críticos determinantes 

para a construção da competência essencial do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais 

Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma equipe de alto desempenho 

com forte autonomia atuando em cenários de alta incerteza. Apresentamos os resultados de 

um estudo realizado nesta unidade. Conduzimos a pesquisa utilizando métodos qualitativos, 

com historiografia oral, através de entrevistas em profundidade. Nossos resultados apontam 

para fatores como liderança, seleção, treinamento, confiança mútua e baixo distanciamento de 

poder, como críticos  e  explicativos na construção da competência essencial do BOPE.   

Palavras-chave: operações especiais, competência essencial, liderança, confiança e distância 

de poder. 
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ABSTRACT 

 

 

 

  This research aims to identify the critical factors determining the construction 

of the core competence of the BOPE, the Special Police Operations Battalion of the Military 

Police of Rio de Janeiro, a team of high performance and strong autonomy and acting in 

complex scenarios unpredictable. We present the results of a study conducted in BOPE. 

Conduct research using qualitative methods, with oral history through interviews. Our 

findings point to factors such as leadership, selection, training, mutual trust and low power 

distance, as critics and explaining the construction of the core competence of the BOPE. 

Keywords: special operations, competence, leadership, selection, training, confidence and 

power distance. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

  No final dos anos 70 havia a necessidade de se especializar policiais militares 

para o cumprimento de missões  num cenário de crescente violência urbana. Era preciso contar 

com homens para ações de combate nas complicadas situações operacionais que estavam por 

vir. Para tanto, um grupo de oficiais e praças deslocou-se para unidades especiais das Forças 

Armadas brasileiras e estrangeiras, com objetivo de realizar cursos de paraquedismo militar, 

comandos e operações contra-guerrilha – os primeiros “caveiras” da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro.  

  Não obstante os importantes conhecimentos adquiridos naquelas instituições, 

adaptados e aplicados no primeiro Curso de Operações Especiais em 1978 e em inúmeras 

ações reais de combate, o então NuCOE, Núcleo da Companhia de Operações Especiais, 

rapidamente adquiriu uma identidade própria. Desta forma, a pequena e aguerrida unidade de 

Operações Especiais (UOE) foi adquirindo competências específicas para o desenvolvimento 

de uma doutrina operacional própria. Ao longo dos seus 35 anos de história, a unidade passou 

a ser reconhecida não somente por outras instituições semelhantes no Brasil, mas também por 

outras unidades de Operações Especiais em todo o mundo, que passaram a distinguir o BOPE 

pelas qualidades específicas com que atuava em seu ambiente (ZANINI et al. 2013). Esse 

reconhecimento de deve especialmente ao desenvolvido técnicas de progressão e combate em 

favelas no enfrentamento de conflitos com características de guerrilha urbana. Seus cursos de 

formação são frequentados por policiais civis e militares de diversas forças estaduais e 

federais, e de outras UOE de outros países. Pelo seu reconhecimento, é frequente a visita de 

membros das diversas UOE de todo o mundo. 

 Quando buscamos analisar o desenvolvimento dessas qualidades relevantes, 

identificamos a  determinação e a perseverança de policiais militares, devotos de maneira 
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muito especial a sua profissão, que nortearam o trabalho de construção dos pilares do BOPE. 

Não apenas os pilares constituídos pela utlização de recursos materiais e políticos, mas 

também os atributos simbólicos intangíveis que se consolidaram ao longo dos anos e se 

constituem como elementos essenciais na doutrina operacional da unidade. Desde os 

primórdios até os dias atuais, fazer parte do BOPE é compartilhar de um código de conduta 

rigoroso, e nutrir um sentimento de pertencimento a um grupo especial.  Neste sentido, este 

trabalho parte da seguinte pergunta de pesquisa para investigação: Que fatores críticos 

contribuíram para a construção da competência essencial do BOPE? 

 Assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar os fatores críticos 

determinantes para a construção da competência essencial do BOPE. Como objetivos 

intermediários, o trabalho se propõe a: 

_ Examinar os processos de SELEÇÃO e TREINAMENTO a que são 

submetidos os neófitos, candidatos ao BOPE; 

_ Analisar a QUALIDADE DO VÍNCULO entre os integrantes do BOPE; 

_     Investigar a LIDERANÇA no BOPE; 

 

1.1 Questões a serem investigadas 

_ Qual o cenário operacional a que os integrantes do BOPE estão submetidos? 

_ Qual a natureza das missões desenvolvidas pelo BOPE? 

_ Como é a qualidade do vínculo entre os integrantes do BOPE? 

_ Como é a seleção e o  treinamento a que estão submetidos os futuros 

integrantes do BOPE? 

_ Qual o estilo de liderança predominante no BOPE e como se procede o seu  

desenvolvimento? 
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 1.2 Hipótese 

  A conjugação de determinados fatores críticos promoveu o desenvolvimento da 

competência essencial, o que explica as capacidades do BOPE. Esta assertiva constitui a 

hipótese que o trabalho pretende validar, fundamentando-se para tal o método qualitativo de 

historiografia oral . 

         Hº - Não há relação entre a conjugação de determinados fatores críticos e o 

desenvolvimento da competência essencial do BOPE.  

         H¹ -   Há  relação entre a conjugação de determinados fatores críticos e o 

desenvolvimento da competência essencial do BOPE. 

 

 1.3 Delimitação do estudo 

  O estudo pretende verificar os fatores críticos determinantes para a construção 

da competência essencial do BOPE, possíveis de serem analisados no período de  janeiro de 

2007 aos dias atuais. No que concerne ao período escolhido, a delimitação deve-se aos 

seguintes motivos: 

_ 2007 foi o ano em que se iniciou a fase dos combates mais intensivos contra o 

tráfico de drogas no Rio de Janeiro e marca o início de um salto de qualidade na 

gestão de recursos humanos, logística e operações; 

_ A partir de 2008 o BOPE assume a função de “pacificador”. Essa mudança de 

perfil da unidade vem ocorrendo desde a implantação do programa das 

Unidades de Polícia Pacificadora, no fim de 2008,  e se intensificou a partir de 

2009 até os dias atuais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  2.1 Competências Essenciais 

  PRAHALAD & HAMEL (1995) definem competência como sendo a 

capacidade de combinar, misturar e integrar recursos com produtos e serviços. A 

competitividade de uma organização seria determinada pela inter-relação dinâmica entre as 

competências organizacionais e a estratégia competitiva. 

  As competências podem ser os conhecimentos sobre o processo de trabalho 

(competência sobre processos); os conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado (competências técnicas); saber organizar os fluxos de trabalho (competências sobre a 

organização); saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos das pessoas 

(competências sociais);  competência para gerar soluções e serviços inovadores, ajustando as 

práticas organizacionais aos desafios advindos das inovações tecnológicas e da integração 

global da empresa (competências do conhecimento); e aquela capaz de aliar a competência 

técnica à pergunta: qual o impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

(competências de serviço). 

  A dimensão estratégica das competências refere-se a organização e está apoiada 

no conceito de core competence ou competência essencial, desenvolvida por PRAHALAD &  

HAMEL (1990). Segundo os autores, as competências essências objetivam as necessidades 

básicas do negócio para garantir seus resultados no mercado, a competitividade e 

consequentemente, para a sobrevivência da empresa. Podemos dizer então, de acordo com 

PRAHALAD &  HAMEL (1995), que competência essencial é um conjunto de habilidades e 

tecnologias  que permite a uma empresa oferecer um determinado benefício a seus clientes. 

Ainda, conforme PRAHALAD &  HAMEL (1990), para ser essencial a competência deve 

atender a três requisitos: ser percebida pelo cliente, ou seja, aportar uma contribuição 
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importante ao valor percebido pelo cliente; garantir capacidade de expansão da empresa; e, ser 

propiciadora de diferenciação entre os concorrentes 

  Conforme descrito por PEDRO RODRIGUES et al. (2008), o BOPE é uma 

instituição pública, cujos objetivos, muitas vêzes, diferem dos de uma organização privada. 

Necessário se faz definir alguns conceitos importantes para o desenvolvimento do presente 

trabalho: 

1) Criação de valor: ao atuar como uma força policial especial, que opera quando todas 

as outras instituições falham em suas missões de proteger o cidadão, o BOPE cria valor 

para a sociedade, ao agir em situações de alto risco, buscando executar suas missões 

com o menor, ou nenhum, dano colateral possível, tendo como objetivo primordial a 

preservação da vida humana; 

2) Captura de valor: o BOPE captura valor, na medida em que se preocupa em navegar 

pelos seus ambientes, potencializando o valor percebido por seus stakeholders da 

sociedade, principalmente o Governo e a sociedade civil, de forma a fortalecer a 

legitimidade da organização; e, 

3) Sucesso: entendendo que o fim da violência estaria ligado diretamente a medidas de 

políticas públicas de longo prazo, nas áreas social, educacional e econômica, o sucesso 

do BOPE pode ser definido não como resultado direto da diminuição da criminalidade 

mas, sim, como sua capacidade de se autoperpetuar, resultado de uma contínua atuação 

efetiva em campo, combatendo o crime e assegurando a integridade física tanto do seu 

efetivo, quanto dos civis afetados pela violência, nas áreas e situações de alto risco. 

 

  2.2 O Batalhão de Operações Policiais Especiais  

  2.2.1 As Operações Especiais 
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 De acordo com ZANINI et al. (2013), entende-se por equipes de operações 

especiais as equipes de alto desempenho que atuam em cenários complexos e com alta 

incerteza. Esta definição alinha-se ao pensamento de DUNNIGAN (2003, p.64), para quem as 

tropas de operações especiais são pequenas unidades composta por homens cuidadosamente 

selecionados e intensivamente treinados para as situações mais difíceis. 

As equipes de operações especiais surgiram como as conhecemos hoje durante a 

2ª Guerra Mundial com a finalidade de empregar recursos de maneira pontual para alcançar 

resultados mais expressivos do que aqueles que eram possíveis de ser alcançados pelas forças 

convencionais. A lógica operacional consiste no emprego de equipes com menor número de 

pessoas que se utilizam de recursos especiais como, informação, tecnologias e treinamentos 

específicos para alcançarem resultados superiores (DENÉCÉ, 2009). 

   Referindo-se ao emprego das equipes de Forças de Operações Especiais 

(FOE), DENÉCÉ (2009, p.422) argumenta que “as unidades especiais surgem como 

instrumento ideal para um novo tipo de engajamento de tropas em meio caótico, sem front 

nem retaguarda”. Considera que “são unidades altamente especializadas, capazes de intervir 

rapidamente na evolução das crises e realizar operações muito sofisticadas” (id. p.422). 

Infere que elas são formadas sob medida para o enfrentamento da imprevisibilidade das 

situações, o que fez, nos últimos dez anos, os Estados-Maiores lançarem um novo olhar sobre 

as FOE, pois “podem reagir rapidamente, engajar-se em combate discretamente, efetuar 

ações com alvos bem definidos, autonomamente ou em conjunto com as forças 

convencionais” (id. p.422).  Ainda segundo o autor, DENÉCÉ (2009, p.234) a OTAN
1
 

(documento AAP-6 de 2003), define as operações especiais como sendo as “atividades 

militares conduzidas por forças especialmente designadas, organizadas, treinadas e 

equipadas, que utilizam técnicas operacionais e modos de ação não habituais para as forças 

                                                 
1
 OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte   
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convencionais, em coordenação com elas, para atingir objetivos políticos, militares, 

psicológicos ou econômicos”.  

Em relatório de pesquisa PROENÇA (2006, p.47) categoriza, o que chamou de 

Operações Especiais Policiais, como correspondendo à “ação da polícia em corpos táticos 

por sua própria iniciativa”. Entretanto, restringe a três ações operacionais específicas, o papel 

de uma unidade de Operações Especiais, a saber: diante do resgate de reféns, do reforço a 

policiais confrontados com a resistência armada e da execução de mandados de alto risco. Por 

outro lado, alerta o autor que esta categorização não deve ser confundida com os parâmetros 

do emprego das Operações Especiais Policiais para os fins da Segurança Pública. Salientando 

ser evidente que as diferentes polícias respondem a critérios politicamente determinados 

quanto à oportunidade das Operações Especiais Policiais. Existindo polícias em que as 

Operações Especiais Policiais fazem parte da palheta de resposta diante de qualquer 

abordagem em que exista a perspectiva de resistência armada, como no caso da Grã-Bretanha, 

e outras nas quais as Operações Especiais Policiais só podem ter lugar depois do agravamento 

desta resistência e o esgotamento de diversas alternativas de negociação, como no caso da 

Cidade de Nova Iorque. Mas, segundo ele, estes parâmetros seriam propriamente políticos, 

tão constantes em essência e variantes em detalhe como quaisquer outros. 

 

 2.2.2  Contextualização do BOPE no cenário da segurança pública do Estado 

do Rio de Janeiro - o cenário operacional a que os integrantes do BOPE estão submetidos 

 

Os anos oitenta do século XX, no Rio de Janeiro, se apresentaram como 

prenúncio de que tempos difíceis estavam por vir. Facções criminosas organizadas passaram a 

exercer influência sem precedentes no sistema prisional do Estado, bem como nas associações 

de moradores das comunidades carentes. Na segunda metade da década, armamento mais 
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sofisticado, como pistolas e submetralhadoras nove milímetros, era encontrado com facilidade 

nas mãos dos criminosos.  

O crime e a violência, evidentemente, são problemas que incomodam e 

aterrorizam os moradores das favelas e a população em geral. Cabe observar, ainda, que o 

cotidiano na favela já vem marcado por uma condição de vida e moradia perpassada pela 

violência estrutural, que caracteriza a sobrevivência dos menos favorecidos socialmente. 

Na pesquisa realizada pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento 

Rubião, citada por Oliveira, verifica-se que: 

“O cotidiano da favela é marcado pela convivência armada com os bandidos, 

independente da vontade ou escolha dos moradores. Esta situação é ainda ‘coroada’ pelo 

medo, inclusive de denunciar isto. [...] Há momentos, porém, em que a atuação dos bandidos 

é demasiado violenta e arbitrária, atingindo inclusive moradores que não têm envolvimento 

com eles. Em alguns casos são cometidos diversos excessos, como atitudes ostensivas de 

intimidação, chegando não poucas vezes à expulsão de moradores, suspeitos de colaborarem 

com a polícia ou com quadrilhas rivais. [...] A chamada ‘vida do crime’ exerce um certo 

fascínio sobre os jovens da favela, pela possibilidade que oferece de enriquecimento fácil e 

rápido. Vale destacar também o apelo forte do consumo, numa sociedade que ‘socializa os 

sonhos’ e oferece tão poucas chances reais para realizá-los. A promessa de mudança da 

condição de vida, principalmente no adolescente, leva-o muitas vezes a se envolver em ações 

criminosas” 
2
. 

Foi, todavia, nos primeiros quatro anos da década de noventa que a cidade viu 

recrudescer o crime e a violência. Fortemente armados com fuzis, metralhadoras e até lança-

granadas, os bandidos passaram ao ataque. Policiais foram mortos em emboscadas à luz do 

dia; delegacias invadidas por grupos fortemente armados tendo como conseqüências agentes 

                                                 
2
 OLIVEIRA, Anazir Maria de. Favelas e as Organizações Comunitárias. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 55-58. 
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da lei fuzilados e presos resgatados. A população das favelas e das áreas imediatas passou a 

receber ordens dos criminosos, que limitaram horário de trânsito e infligiram o pagamento de 

pedágios. Constituíram-se zonas liberadas onde a polícia tinha dificuldades para “entrar”, e 

estas eram contadas em número expressivo.  

“Pode-se afirmar que o narcotráfico foi muito mais além da guerrilha nos anos 

70, tanto em matéria de infra-estrutura quanto na disciplina e organização interna. O 

traficante rompeu o isolamento social que afetava os grupos de guerrilhas, conseguindo 

obter a confiança da população carente. Conta com a colaboração do povo ou do seu 

silêncio e isso o protege” 
3
. 

Não é absurdo dizer que o pânico tomou conta da cidade exigindo do Governo 

Estadual medidas urgentes e eficazes. Um convênio entre Estado e União foi celebrado e as 

Forças Armadas engajaram-se na luta contra o narcotráfico, mormente nos meses de 

dezembro de 1994 e janeiro de 1995, infelizmente, com poucos resultados. 

“Quanto à tecnologia armamentista,..., antes de chegar à Polícia, os “soldados 

do tráfico” têm a sua disposição os fuzis AR-15, AK-47, Heckler and Koch, M-16, Ruger, SIG 

e FAL, calibres 223 ou 7,62, com lançadores de granada, munição traçante etc., todos com 

alto poder de fogo e destruição” 
4
. 

“Tal armamento, em razão de suas características, foi fundamental para a 

mudança do modus operandi das quadrilhas e imprimiu um novo ritmo ao confronto entre 

polícia e crime organizado. 

O combate nos becos e vielas de favelas, até então restritos a distâncias não 

superiores a 10 metros, passou para distâncias iguais ou superiores a 50 metros, fato que 

condicionou a mudança da disciplina tática das equipes policiais em operação no terreno. 

                                                 
3
 HUGUENIN, Naôr Corrêa. Combate ao narcotráfico, à corrupção e à extorsão policial. Uma nova concepção 

metodológica na obtenção de provas. São Paulo: Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, CAO, 1997, 

p. 29.  
4
 HUGUENIN, Naôr Corrêa. op cit., p. 43. 
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Os delinqüentes passaram a obter conhecimentos importantes em termos de 

armamento, munições, noções de defesa de área, plano de segurança e alarmes, além de 

técnicas de patrulha. 

Os grandes disseminadores desses conhecimentos foram militares das Forças 

Armadas, recrutados pelo tráfico após as baixas obrigatórias dos quartéis ou marginais 

infiltrados com objetivo de obter conhecimento de interesse e desvio de material bélico.
5
 

[...] verifica-se que o crime mantém controle da sua área de interesse por meio 

de elementos posicionados em lajes próximas às vias de acesso, posicionados próximos a 

postes com intensa iluminação e que em ambos os casos, por meio do uso de fuzis de assalto, 

trazem grandes obstáculos às operações policiais [...]”. 
6
  

A partir de 1995, passaram a vigorar novas políticas na área de segurança 

pública, iniciando uma luta incessante da Polícia Militar contra os narcotraficantes. A busca 

pelo confronto passou a nortear as ações da polícia, o que causou significativas baixas ao 

crime organizado, mas gerou terríveis efeitos colaterais, vitimizando policiais e a população 

civil como um todo. 

Com a chegada do novo milênio, passamos a vivenciar, investidas contra prédios 

públicos, incluindo a própria sede do Executivo Estadual, através de atentados com 

explosivos e armas de alto poder de destruição, além de incontáveis ameaças à integridade 

física das mais altas autoridades e seus familiares, tentativas de invasão da privacidade e 

quebra do sigilo de informações nos mais diversos níveis do Poder Executivo Estadual. 

No final de 2006, a ousadia e crueldade dos criminosos pareciam sem limites, 

levando a Cidade Maravilhosa a uma crise sem precedentes. Atos de selvageria e terrorismo 

estampados nos noticiários descreveram o Rio de Janeiro internacionalmente como território 

                                                 
5
 PINHEIRO NETO, Alberto. Treinamento da tropa policial militar para combate ao narcotráfico nas favelas 

do Rio de Janeiro. São Paulo: Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, CAO, 1997, p. 27-28.  
6
 PRÍNCIPE. Fernando Martins. O emprego das técnicas de patrulhas como forma adequada e profissional de 

combate. Niterói: Escola Superior de Polícia Militar da PMERJ, CAO I, 1995, p. 8. 
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sem lei – a beira do caos – traficantes queimaram pessoas em ônibus (dezembro) e Policiais 

Militares foram caçados e assassinados nas ruas. O ano de 2007 foi um ano especialmente 

complicado: os traficantes partiram para o confronto aberto com alto grau de violência, 

gerando uma série de embates. Com a seqüência das ações os bandidos acabaram contidos em 

determinadas localidades, permitindo que as Forças de Segurança do Estado trabalhassem 

subsidiadas com inteligência policial. Assim, em 2008 assistimos a uma mudança na dinâmica 

do crime no Rio de Janeiro, abrindo as portas para um processo que passou a ser chamado de 

PACIFICAÇÃO.  

É preciso destacar que ao se falar de violência, mormente em sua face mais 

aterradora que é a ceifa de vidas humanas, não se pode perder de vista aspectos intrínsecos a 

esta questão. A violência brutal não existe em si mesma. Via de regra é conseqüência de um 

estado de coisas que avilta uma sociedade levando-a muitas vezes ao descontrole. O sociólogo 

Otávio Ianni avalia o cenário e propõe: 

“Sob vários aspectos a violência é um evento heurístico de excepcional 

significação. Revela o visível e o invisível, o objetivo e o subjetivo, no que se refere ao social, 

político, econômico e cultural, compreendendo o individual e o coletivo, a biografia e a 

história. Desdobra-se pervasivamente pelos poros da sociedade e do indivíduo... modifica 

suas formas e técnicas, razões e convicções de conformidade com as configurações e os 

movimentos da sociedade, em escala nacional e mesmo mundial. Explicita nexos insondáveis 

de subjetividade de agentes e vítimas, em suas ilusões e obsessões, ao mesmo tempo, que 

explicita modalidades inimagináveis e verdadeiros paroxismos de processos e estruturas da 

dominação e subordinação. Revela a alucinação escondida na alienação de indivíduos e 

coletividades. Nasce como técnica de poder exercita-se também como modo de preservar, 

ampliar ou conquistar a propriedade, adquire desdobramentos psicológicos surpreendentes 

no que se refere aos agentes e às vítimas. Sob vários aspectos, os atos de violência revelam 
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aspectos recônditos, insuspeitados e fundamentais de como se formam e transformam os jogos 

das forças sociais, as tramas das formas de sociabilidade, levando indivíduos e coletividades 

como um vendaval em fúria” 
7
. 

O Plano Estratégico do governo do Estado do Rio de Janeiro (2012 – 2031, p.81), 

analisa a situação opinando ser improvável a erradicação do crime em qualquer sociedade, mas 

indica que sejam mantidos em níveis toleráveis os indicadores criminais no Estado. Para isso, 

considera que o avanço realizado com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP) em territórios outrora submetidos ao crime, é condição necessária para iniciar a sua 

transformação em territórios de cidadania.  

O Projeto UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, ainda é muito recente
8
 e se 

encontra num estágio inicial, descortinando realidades até então represadas diante de uma 

sociedade ainda perplexa em descobrir, e agora sob novos ângulos, espaços que há muito 

vinham se constituindo em interditos dentro da cidade formal. 

      Nessa complicada atmosfera de absoluta incerteza e risco, encontramos o 

Batalhão de Operações Policiais Especiais, uma unidade operacional da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro. 

         “Chamam a atenção, na especificidade do trabalho dessa equipe, os riscos 

freqüentes à vida dos seus membros, a pressão psicológica constante, o estresse físico e 

mental das operações e a necessidade de conjugar velocidade de ação em cenários 

imprevisíveis e de grande risco com coordenação para a ação em equipe e capacidade de 

ouvir, interpretar e obedecer aos comandos em curtíssimo espaço de tempo” 
9
. 

Conhecido e temido pelas ações de combate ao crime em áreas conflagradas, o BOPE 

vem exercendo, além desse papel que o tornou conhecido mundialmente, uma função 

                                                 
7
IANNI, Otavio. Capitalismo, Violência e Terrorismo. Ed. Civilização Brasileira. 2005. Rio de janeiro, p.169.  

8
 O projeto UPP conta hoje, em setembro de 2013, com 34 unidades e cerca de 8.000 policiais militares, com 

expansão prevista para  40 unidades e 12.000 policiais até 2014. 
9
 ZANINI,M T e outros.  Os elementos de coordenação informal em uma unidade policial de Operações 

Especiais. (2013 p.5) 
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paradoxalmente oposta, a de “pacificador”. Essa mudança de perfil da unidade vem ocorrendo 

desde a implantação do programa das Unidades de Polícia Pacificadora, no fim de 2008, e se 

intensificou a partir de 2011.  

Após assumir o controle das comunidades antes dominadas pelo tráfico, os integrantes 

do BOPE passam a atuar – até a implantação das UPPs – como “gerentes de crises” e 

“negociadores de conflitos”. Ou seja, atuam como garantidores da lei e da ordem, buscando 

aproximação com a população local. A decisão estratégica de ter o BOPE como primeira 

tropa no terreno das futuras UPPs foi tomada pelo Estado – Maior Geral da Polícia Militar, 

tendo em vista o expertise dos “homens de preto” em operações em áreas de alto risco, o 

prestígio da unidade e a maior capacidade de dissuasão, do ponto de vista do efeito moral 

sobre os adversários. Compete ao BOPE manter as áreas dominadas por alguns meses, até a 

instalação definitiva da UPP. É principalmente nessa fase que os policiais da tropa de elite 

desempenham essa atuação de pacificadores. Realizam tarefas de ordenamento do local e 

assumem uma função de “gestores” da região. 

As formas de atuação do BOPE, um misto de operações ofensivas, defensivas e de 

manutenção de estabilidade, conduzidas por múltiplas linhas de operação, ora mais voltada 

para o contato com a população, ora voltada para o confronto, parece encontrar nos 

profissionais daquele grupo as características adequadas para essa multiplicidade de missões – 

como flexibilidade, adaptabilidade, iniciativa. Parece também ser da essência daquela unidade 

de operações especiais o perfil de soldado independente, mais pró-ativo, lançado antes do 

resto da tropa no terreno, para ganhar a confiança dos moradores, fazendo com que eles 

apóiem o trabalho das autoridades e as municiem com informações para o combate aos 

criminosos.  
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2.2.3 Subordinação do BOPE à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e 

competência legal  

2.2.3.1 Legislação Federal 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988): 

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

 I - Polícia Federal; 

 II - Polícia Rodoviária Federal; 

 III - Polícia Ferroviária Federal; 

 IV - Polícias Civis; e 

 V - Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 

 § 5º - Às Polícias Militares cabem a Polícia Ostensiva e a preservação da 

ordem pública (...). 

 § 6º - Às polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares 

e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis, aos Governantes dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

  Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969 (alterado pelos Decretos-lei nº 

1.072/69, 1.406/75, 2.010/83 e 2.106/84). 

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna 

dos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito 

de suas respectivas jurisdições: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças 

Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de 
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assegurar o cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes 

constituídos; 

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas 

específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública; 

c) atuar de maneira repressiva, em casos de perturbação da ordem, precedendo 

o eventual emprego das Forças Armadas; 

d) atender a convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de 

guerra externa ou para prevenção ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de 

sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições 

específicas de Polícia Militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial; 

e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser 

convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário de 

adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento deste Decreto-lei, na forma 

que dispuser o regulamento específico; 

§ 1º - A convocação, de conformidade com a letra “e” deste artigo, será 

efetuada sem prejuízo da competência normal da Polícia Militar, de manutenção da ordem 

pública e de apoio às autoridades nas missões de Defesa Interna, na forma que dispuser o 

regulamento específico. 

§ 2º - No caso de convocação de acordo com o disposto na letra “e” deste 

artigo, a Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por 

intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, e o seu Comandante será nomeado 

pelo Governo Federal. 

§ 3º - Durante a convocação que se refere a letra “e” deste artigo, que não 

poderá exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes da Polícia 
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Militar e as despesas com a sua administração continuarão a cargo do respectivo Estado-

Membro. 

 Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o Regulamento para as 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200). 

 Art. 2º - Para efeito do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, modificado 

pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de 

janeiro de 1983, e deste Regulamento, são estabelecidos os seguintes conceitos: 

 27) Policiamento Ostensivo - Ação policial, exclusiva das Polícias Militares, 

em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, 

quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem 

pública. 

 São tipos desse policiamento, a cargo das Polícias Militares, ressalvadas as 

missões peculiares das Forças Armadas, os seguintes: 

 

 - ostensivo geral, urbano e rural; 

 - de trânsito; 

 - florestal e de mananciais; 

 - rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; 

 - portuário; 

 - fluvial e lacustre; 

 - de radiopatrulha terrestre e aérea; 

 - de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado; 

 - outros, fixados em legislação da Unidade Federativa, ouvido o Estado Maior 

do Exército através da Inspetoria Geral das Polícias Militares. 
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 Decreto-lei nº 88.540, de 20 de julho de 1983, que regula a convocação 

prevista no art. 3º do Decreto-lei nº 667/69. 

 

2.2.3.2 Legislação Estadual 

 Constituição do Estado do Rio de Janeiro (1989): 

 Art. 183 - A segurança pública, que inclui a vigilância intramuros nos 

estabelecimentos penais, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos 

seguintes órgãos estaduais: 

 

 I - Polícia Civil; 

 II - Polícia Penitenciária; 

 III - Polícia Militar; e 

 IV - Corpo de Bombeiros Militar. 

 § 2º - Os órgãos de segurança pública serão assessorados pelo Conselho 

Comunitário de Defesa Social, estruturado na forma da Lei, guardando-se a 

proporcionalidade relativa à respectiva representação. 

§ 3º - Os membros do Conselho referido no parágrafo anterior serão nomeados 

pelo Governo do Estado, após indicação pelos órgãos e entidades diretamente envolvidos na 

prevenção e combate à criminalidade, bem como pelas instituições representativas da 

sociedade, sem qualquer ônus para o erário ou vínculo com o serviço público. 

 Art. 184 - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças auxiliares 

e reserva do Exército subordinam-se, com a Polícia Civil, ao Governador do Estado. 
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 Art. 189 - Cabem à Polícia Militar a Polícia Ostensiva e a preservação da 

ordem pública; ao Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividade de defesa civil. 

 § 1º - A lei disporá sobre os limites de competência dos órgãos policiais 

mencionados “no caput” deste artigo. 

  Decreto-lei nº 92, de 6 de maio de 1975, que dispõe sobre a competência e a 

organização básica da PMERJ (LOB). 

  Decreto-lei nº 1.095/77 que implementa a LOB. 

 Conforme se vê, a Constituição Federal estabelece e a Constituição Estadual 

repete como competência exclusiva da Polícia Militar o exercício da Polícia Ostensiva. 

 Quando coloca Polícia Ostensiva, ao invés de policiamento ostensivo, amplia o 

conceito, indo além do procedimento de fiscalização, que constitui apenas uma fase da 

atividade de polícia. 

 A Polícia Ostensiva, no exercício do seu poder de polícia, apresenta o seguinte 

perfil: 

a. atua preventivamente para garantir a ordem pública; 

b. atua repressivamente para restabelecer a ordem pública; 

c. possui natureza jurídico-militar; 

d. exerce  a  função  jurídico-militar  estadual sobre seus componentes; 

e. integra-se ao sistema de defesa territorial da Nação como força auxiliar e 

reserva do Exército. 

 Quando ambas as constituições mencionam a preservação da ordem pública, 

fica clara a preferência pela previdência da ação preventiva à eventualidade da ação 

repressiva. A repressão é uma atividade que exige que já tenha ocorrido um fato que cause a 

ruptura da ordem pública. A preservação da ordem pública implica em medidas dissuasórias. 
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As polícias militares possuem as seguintes competências: 

“Instituídas para o exercício da Polícia Ostensiva e preservação da ordem 

pública (artigo 144, § 5º), compete todo o universo policial que não seja atribuição 

constitucional prevista para os demais seis órgãos elencados no artigo 144 da Constituição 

Federal de 1988. 

Em outras palavras, no tocante à preservação da ordem pública, às Polícias 

Militares não só cabe o exercício da Polícia Ostensiva, na forma retro examinada, como 

também a competência residual [restante] do exercício de toda a atividade policial de 

segurança pública não atribuída aos demais órgãos. 

A competência ampla da Polícia Militar na preservação da ordem pública 

engloba, inclusive, a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso de falência 

operacional deles, a exemplo de greves ou outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda 

incapazes de dar conta de suas atribuições, funcionando, então, a Polícia Militar como um 

verdadeiro exército da sociedade “
10

·. 

 Do exposto por Lazzarini, vislumbra-se a competência das polícias militares 

agrupadas em três atividades distintas: missões explícitas, implícitas e residuais. 

  As missões explícitas são aquelas decorrentes da forma expressa na redação do 

artigo 144, § 5º da CF, ou seja, Polícia Ostensiva de preservação da ordem pública. 

 As missões implícitas são as decorrentes de texto de lei autorizada pela 

Constituição Federal, como casos do Decreto-lei nº 667/69 (reorganiza as polícias militares e 

corpo de bombeiros militares dos Estados, Territórios e do Distrito Federal e dá outras 

providências) e do Código de Processo Penal. São também consideradas implícitas as 

decorrentes da condição de força auxiliar e reserva do Exército. Igualmente, o exercício da 

Polícia Judiciária Militar, nos crimes cometidos pelos seus integrantes, em face da restrição 

                                                 
10

LAZZARINI, Álvaro. A segurança Pública na Constituição de 1988. Belo Horizonte, 1989, p. 13. 
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ou impedimento constitucional das polícias civis para apurarem as infrações penais de caráter 

militar, sendo aplicável, o Código Penal Militar. A atuação das polícias militares como forças 

auxiliares nos casos da ocorrência de Estado de Sítio ou Estado de Defesa também constitui 

missão implícita. 

 As missões residuais são aquelas decorrentes do exercício de toda atividade 

policial não atribuída aos demais órgãos elencados no artigo 144 da CF. É o caso da atuação 

das polícias militares na repressão imediata das infrações penais. 

Importante citar que o poder de polícia é a faculdade que dispõe a 

administração pública para o controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou 

jurídicas, inspirado nos ideais do bem comum. Trata-se de uma atividade inerente a toda 

Administração Pública e poderá exercê-la no Brasil não só a União, por meio de seus agentes 

ou entidades, como os Estados e municípios, pelos órgãos e funcionários da administração 

direta ou indireta. 

São atributos do poder de polícia: 

Discricionariedade - compete ao policial aferir e valorizar a atividade policial, 

segundo critérios de conveniência, oportunidade e justiça, inclusive quanto à sanção de 

polícia a ser imposta, tudo nos limites da lei; 

Auto-executoriedade - o ato de polícia independe de prévia aprovação ou 

autorização do Poder Judiciário para ser concretizado; 

Coercibilidade - o ato de polícia é imperativo, admitindo-se o emprego de força 

para concretizá-lo. Entretanto, não pode descambar para o arbítrio, caracterizado pela 

violência, pelo excesso. 

 Segundo Cruz, a atuação da PMERJ, isto é, a materialização de sua 

competência é regulada pelos seguintes documentos institucionais: 
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“[...] 1) Bases Doutrinárias para o emprego da PMERJ - definem a aplicação 

operacional do efetivo da PMERJ, visando à Segurança Pública e à Defesa Interna 

[revogadas no Boletim da PM nº 79, 30 Abr. 92]. 

2) Diretriz Geral de Operações (DGO) - propicia aos escalões subordinados os 

princípios para o planejamento de emprego do efetivo existente nos diversos tipos de 

policiamento, conforme a prescrição de legislação específica e da legislação peculiar. 

3) Normas Gerais de Policiamento (NGP) - consolidada os princípios 

normativos para as diferentes formas de policiamento ostensivo que a PMERJ executa, no 

sentido de orientar o planejamento e a execução do policiamento por parte das UOP. 

4) Manual Básico do Policial Militar - define os procedimentos operacionais a 

serem adotados quando da realização do policiamento ostensivo [...] “
11

. 

 

 

  2.2.4  Gênese  

 O BOPE é a unidade de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro. Conta atualmente com cerca de 450 policiais militares especializados em 

ações de resgate de reféns e combate ao crime em áreas de alto risco. Para ZANINI et al. 

(2013), O BOPE é uma Unidade de Operações Especiais (UOE) reconhecida por outras UOE 

de todo mundo por ter desenvolvido técnicas de progressão e combate em favelas no 

enfrentamento de conflitos com características de guerrilha urbana. Seus cursos de formação 

são freqüentados por policiais civis e militares de diversas forças estaduais e federais, e de 

outras UOE de outros países. Pelo seu reconhecimento, é frequente a visita de membros das 

diversas UOE de todo o mundo. Criado em 19 de janeiro de 1978 pelo Boletim da Polícia 

Militar (Bol PM) nº 14 de mesma data, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, foi 

denominado, inicialmente, Núcleo da Companhia de Operações Especiais (NuCOE), 

                                                 
11

 CRUZ, Sergio da. A Polícia Militar e suas limitações de competência e controle da criminalidade. Niterói: 

ESPM, PMERJ, 1989, p. 28. 
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funcionando nas instalações do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, CFAP – 

31 Vol., subordinado operacionalmente ao Chefe do Estado-Maior Geral da PMERJ.
12

 

 [...] A idéia era criar uma unidade de operações especiais, especializada no 

resgate de reféns. Suprindo uma lacuna estrutural dentro da polícia, evidenciada pelo 

episódio da rebelião dentro de um presídio. Foram reunidos líderes de diversas áreas de 

competência para formar uma equipe com capacidade de ação diversa. [...] 
13

 

 De acordo com historiografia desenvolvida por STORANI (2008, p.40 - 41) 

em sua dissertação de mestrado, “[...] no ano de 1974 quatro internos do Presídio Evaristo 

de Moraes, conhecido como Galpão da Quinta da Boa Vista, rebelaram-se após uma 

frustrada tentativa de fuga. Tomaram como reféns funcionários do presídio, policiais 

militares e o próprio diretor do Presídio, o Major da Polícia Militar Darci Bittencourt. A 

Secretaria de Estado de Segurança Pública convocou o Grupo de Operações Especiais 

(Goesp) 
14

, da própria secretaria, para atuar na solução da crise. O Chefe do grupo, o 

Capitão Paulo César Amêndola de Souza, aconselhou não invadir. Contudo a invasão foi 

executada por outro grupo, o Destacamento de Atividades Especiais da PM (DAE) que 

atuavam em situações semelhantes ao Goesp. A ação resultou na morte de todos os rebelados 

e de todos os reféns, inclusive o Diretor do Presídio, evidenciando a incapacidade do sistema 

de segurança pública de agir em situações peculiares que exigissem conhecimentos e 

treinamentos específicos. 

A partir da rebelião do Galpão da Quinta da Boa Vista, o então Capitão 

Amêndola começou a estudar as ocorrências com reféns, em outros países, e outros grupos 

policiais preparados para agir nestas situações: “A polícia militar não estava preparada 

                                                 
12

 Fonte: EMG – PM3 PMERJ 
13

 Entrevista Ten Cel Rene – jul2013 
14

 Criado em 4 de julho de 1969, na gestão do General Luís França de Oliveira, então secretário de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. Era constituído de policiais militares e policiais civis treinados nas Forças 

Armadas, para atuar no enfrentamento de grupos guerrilheiros. (Fonte: Paulo César Amêndola de Souza, Tenente 

Coronel PM Ref.) 
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para aquele tipo de cenário, a PM estava voltada para defesa interna e territorial [...], as 

técnicas policiais [da época] eram pouco aplicáveis nas ocorrências daquela natureza [...]”. 

Em 12 de janeiro de 1978, de posse de um projeto elaborado ao longo de 1976 e 1977, o 

capitão Amêndola propôs ao Coronel EB Mario José Sotero de Menezes, Comandante Geral 

da PMERJ, a criação de um grupo para atender ocorrências que fugissem à capacidade 

física, técnica e psicológica das unidades da PM [...]” .  

O processo de seleção, treinamento, emprego e controle deste novo grupo, 

deveriam obedecer a fundamentos rígidos, e “mais do que tudo isto, o grupo deveria ter um 

mística própria”, como observa o Tenente Coronel Amêndola” (id. p.41). A nova unidade 

ficou subordinada operacionalmente, ao Chefe do Estado-Maior Geral da PMERJ, instalando-

se, inicialmente, em barracas de campanha, montadas no espaço compreendido entre os 

prédios da Escola de Formação de Oficiais da PMERJ
15

 e do CFAP, no bairro de Sulacap. 

 

 [...] O episódio da rebelião no presídio foi o gatilho para a formação de uma 

unidade de operações especiais que pudesse lidar com situações complexas, como resgate de 

reféns. [...] 
16

 

[...] O BOPE (aqui se referindo a unidade inicial NuCOE) é fundado em meio a 

uma situação de caos. De modo que foi identificada a necessidade de especialização para 

fazer frente aos desafios. [...] 
17

  

 Pela publicação em Bol PM nº 33, de 07 de Abril de 1982, por resolução do 

Comandante Geral da Corporação, o Núcleo da Companhia de Operações Especiais passou a 

funcionar nas instalações do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), fazendo parte da 
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 Atual Academia de Polícia Militar D. João VI 
16

 Entrevista Maj  Batista – jul2013 
17

 Entrevista  Ten Cel Laviano – jul2013 
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orgânica daquela Unidade, recebendo a designação de Companhia de Operações Especiais 

(COE).
18

  

        Em 27 de Junho de 1984, através da publicação em Bol PM nº 120, a COE 

passou a ser novamente denominada de Núcleo da Companhia de Operações Especiais 

(NuCOE), funcionando nas instalações físicas do Regimento Marechal Caetano de Farias, 

ficando subordinado apenas administrativamente ao BPChq, retornando sua subordinação 

operacional ao Chefe do EMG.
19

 

        Posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 11.094 de 23 de Março de 1988, foi criada 

a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), com missões próprias em todo o 

Estado do Rio de Janeiro, que seriam determinadas pelo Comandante Geral.
20

 

        O Decreto nº 16.374 de 01 de Março de 1991 fica criado o Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE), ficando extinta a CIOE. 
21

 

        A resolução da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro de 18 de 

fevereiro de 2011, cria na estrutura da Polícia Militar o Comando de Operações Especiais, 

uma organização administrativa e operacional de nível intermediário, subordinada ao Estado-

Maior Geral da Corporação. Finalmente a Nota de Instrução nº 004 de 25 de outubro de 2011, 

publicada no Bol PM nº 021 de 01 de novembro de 2011, subordina o BOPE a esta nova 

estrutura administrativa e regula o acionamento da unidade em situações emergenciais 

críticas, exceto as ocorrências com reféns, bem como, o seu emprego em missões específicas, 

as quais requerem prévio planejamento e autorização de Escalão Superior de Comando.  As 

ocorrências com reféns são reguladas pela Nota de Instrução nº 002 de 11 de agosto de 

2011.
22
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 “O BOPE nasceu de uma necessidade estrutural” [...] 
23

. 

 

  2.3  Seleção 

“[...] O BOPE é a locomotiva que puxa a corporação como um todo. Há uma 

diferença drástica (da mentalidade dos integrantes do BOPE) para a mentalidade tradicional 

do funcionário público [...]” 
24

. 

Para ingressar nas fileiras da unidade o candidato deverá ser um policial militar 

concursado no Estado do Rio de Janeiro, voluntário a ser submetido e concluir com 

aproveitamento um dos dois cursos oferecidos pela unidade, o Curso de Ações Táticas (CAT) 

ou o Curso de Operações Especiais (COESP “B” ou “C”).   

O Curso de Operações Especiais (COEsp) tem por objetivo habilitar oficiais e 

sargentos (categoria "B") e cabos e soldados (categoria “C") para a execução de missões 

especiais, bem como a manutenção do estado físico e atualização de conhecimentos 

especializados necessários ao bom desempenho em quaisquer missões especiais, com ênfase 

aos treinamentos visando ações em áreas urbanas e rurais. O COEsp tem duração de catorze 

semanas é realizado em período integral, sendo ministrado, aplicado e desenvolvido pelo 

Batalhão de Operações Policiais Especiais e seu funcionamento ocorre na própria Unidade e 

em Bases de Instrução destacadas por todo território do Estado do Rio de Janeiro. São alguns 

componentes curriculares do Curso de Operações Especiais: Instrução Tática Individual, Vida 

na Selva, Operações em Altura, Treinamento Físico Específico, Combate Corpo a Corpo, 

Técnicas Especiais de Tiro, Combate Policial em Áreas de Alto Risco, Combate em 

Ambientes Confinados, Resgate de Reféns, Gerenciamento de Crises, Explosivos e 

Demolições entre outras. 
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 O Curso de Ações Táticas (CAT) tem duração de cinco semanas e tem por 

objetivo treinar policiais militares, cabos e soldados, para a execução de missões que venham 

a exigir preparo técnico, físico e psicológico, com vistas à atuação dirigida e a execução 

intensiva de sessões práticas que proporcionem um perfeito conhecimento e um acentuado 

adestramento com ênfase aos treinamentos visando ações de resgate de reféns e combate ao 

crime em áreas urbanas. É ministrado, desenvolvido e funciona nas dependências do Batalhão 

de Operações Policiais Especiais. 

STORANI (2008, p.37) esclarece que para ingresso no BOPE existe, o que 

chamou de ‘portas de entrada’, exclusiva para policiais militares: o Curso de Operações 

Especiais; o Curso de Ações Táticas e ser possuidor de alguma especialização requerida para 

diversas atividades das seções da unidade, neste caso, continua Storani, é fundamental ser 

voluntário, ser indicado por um integrante do BOPE e passar pelo crivo da Seção de 

Informações do BOPE. Porém, é comum que estes policiais busquem realizar o COEsp, o 

mesmo ocorrendo com os possuidores do Curso de Ações Táticas, pois concluir o COEsp é 

estar no topo da hierarquia de valores de um sistema onde prevalece o ethos guerreiro. Nas 

palavras de um ex-aluno do COEsp, “é ser reconhecido pelos demais, é se tornar referência”. 

O processo de seleção dos candidatos está inserido nas Normas Reguladoras e 

no Calendário Anual de Cursos, publicados em Boletim Ostensivo da PMERJ, pela Diretoria 

de Ensino e Instrução, o que acontece, normalmente, no início de cada ano letivo.   

O policial militar deverá contar com pelo menos dois anos de experiência nas 

unidades operacionais da PMERJ e estar enquadrado, no mínimo, no “bom 

comportamento”
25

. 

                                                 
25

 Critério de avaliação de desempenho previsto no Regulamento Disciplinar da PMERJ.  



 

 

 

33 

 Será submetido a exame médico, físico e de habilidade específica, todos de 

caráter eliminatório. Caso aprovado, será submetido a uma avaliação psicológica pelo setor de 

Psicologia do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da PMERJ, de caráter informativo, 

e a uma nova pesquisa social
26

, objetivando verificar sua conduta profissional e civil. Para 

DENÉCÉ (2009, p.349), como gande parte das missões das equipes de Operações Especiais é 

altamente confidencial, “[...] é importante que os indivíduos apresentem todas as garantias 

de segurança antes de terem acesso a segredos [...]”. Após concluir todos os exames e ser 

considerado apto, será matriculado no curso em questão, CAT ou COESP “B” ou “C”, 

observando-se o número de vagas disponíveis e a sua classificação no concurso de admissão. 

Os critérios de classificação também são definidos pelas Normas Reguladoras publicadas em 

Boletim Ostensivo da PMERJ. 

 Ao que tudo indica, existe um padrão internacional de preferência por 

determinados traços psicológicos, conforme nos mostra DENÉCÉ (2009, p.344-345), quando 

afirma que além de certo grau de rusticidade, “[...] os recrutadores interessam-se 

principalmente pelos candidatos que demonstram cinco qualidades psicológicas: autonomia, 

aptidão para o trabalho em equipe, capacidade de exercer seu julgamento em ambiente 

fortemente estressante, capacidade de adaptar-se às circunstâncias e autodisciplina [...]” . 

 “[...] Não é qualquer pessoa que está preparada para a tensão cotidiana do 

BOPE. [...] preparamos profissionais de alta performance, o resto vai ficando pelo 

caminho[...]” 
27

. 

 As pesquisas desenvolvidas por STORANI (2008) e ZANINI et al. (2013), 

confirmam que pertencer ao grupo significa necessariamente ter sido aprovado num dos 

cursos ministrados pela unidade, que representa um duro rito de passagem. Atesta que, 
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 Trata-se de uma investigação sobre a conduta do policial militar, no que diz respeito a suas atividades 
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segundo os instrutores, não basta o indivíduo ter bom preparo físico, boa técnica e revelar 

bom caráter. Segundo eles, para que a unidade consiga manter o que denominam de “padrão 

de excelência operacional”, é necessário que os indivíduos selecionados apresentem as pré-

condições necessárias de um combatente: coragem, equilíbrio emocional, constância e força 

de vontade. 

 Não existe limite de idade para ingressar no BOPE. Entretanto, como o acesso 

ocorre através de um concurso é fundamental que o candidato, independente de sua idade, se 

encontre em excepcionais condições físicas e psicológicas. 

   Mulheres também podem ingressar no BOPE, desde que se submetam ao 

processo seletivo acima especificado e concluam com aproveitamento um dos cursos de 

especialização.  

  Entretanto, a realização de um dos cursos com aproveitamento não garante o 

acesso irrestrito ao BOPE. A lotação do policial militar na Unidade dependerá de aprovação 

do Estado-Maior Geral da PMERJ. Entretanto, caso o candidato conclua um dos cursos e não 

seja classificado no BOPE, por questões administrativas internas da PMERJ, como por 

exemplo, a inexistência de vagas nos quadro do BOPE naquele momento, passará a constar de 

um cadastro, podendo ser oportunamente transferido para a unidade, de acordo com a política 

de renovação de pessoal implementada pelo BOPE, através de permuta entre policiais ou 

transferência direta. 

  “[...] A motivação individual inicial era a de pode ser o mais o eficiente 

possível, entrar em ação e fazer a diferença. Nesse sentido, o BOPE aparecia como o local 

ideal para o desenvolvimento desse tipo de perfil” [...] 
28

 . 
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 2.4 Treinamento: o Curso de Operações Especiais  -  “Treinamento duro, 

combate fácil”
29

 

 “O Curso é uma experiência de vida. O ponto central do curso é a superação. 

Mostra individualmente a capacidade de superação dos candidatos. É muito comum a pessoa 

ser submetida a uma situação a qual ela acredita que não vai agüentar e no final ela acaba 

superando. No curso é questão de empurrar sempre os limites mais adiante. Essa superação 

continua, é geradora de motivação, de continuar a ir sempre além, e de cultivar o sentimento 

do “eu consigo, eu posso fazer a diferença” [...] 
30

. 

 De acordo com MINTZBERG (2012), trabalhos complexos, que requerem 

ampla especialização e, muitas vezes, anos de treinamento para se aprofundar em 

conhecimentos técnicos específicos, são considerados profissionais. Os trabalhos profissionais 

são caracterizados pela especialização horizontal (na medida em que o profissional é um 

especialista num campo específico de trabalho) e amplitude vertical, quase uma exigência da 

natureza complexa do trabalho, que exclui a possibilidade de um controle gerencial ou 

tecnocrático mais rígido. 

 O treinamento / doutrinação é um parâmetro através do qual o mecanismo de 

coordenação de padronização das habilidades é exercitado. A padronização das habilidades 

pode ser exercida pela organização de duas formas. Ela pode criar procedimentos de 

recrutamento e seleção por cargo, onde certos conhecimentos e habilidades sejam pré-

requisitos à contratação – neste caso, o profissional contratado já tem o perfil desejado. 

Alternativamente, ela pode treinar o profissional, desenvolvendo nele o perfil desejado após a 

sua contratação. O treinamento é um parâmetro extremamente importante na coordenação dos 

trabalhos profissionais, que, em razão de sua natureza complexa e verticalmente ampla, 

dificilmente pode ser submetido ao rígido controle tecnocrático ou gerencial.  
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 Enquanto o foco do treinamento se assenta no corpo de conhecimentos e 

habilidades requeridos por um determinado cargo, a doutrinação está mais voltada para os 

valores a serem internalizados nestas pessoas. Assim, doutrinação é o processo pelo qual a 

organização internaliza nos novos contratados seu sistema de valores, padrões de 

comportamento e normas de conduta.  

 Em suma, enquanto o treinamento trabalha os conhecimentos e habilidades, a 

doutrinação trabalha o comportamento, a atitude das pessoas. Por isso, enquanto a 

necessidade de treinamento está relacionada ao grau de profissionalismo do trabalho (ao seu 

nível de complexidade), a necessidade de doutrinação é mais ditada pela distância em que as 

tarefas são executadas e pela ideologia da organização.  

 Os programas de doutrinação são particularmente importantes em duas 

situações: 

 Quando a organização é pulverizada e a execução das tarefas é remota, não havendo 

possibilidade de supervisão direta; 

 Quando as tarefas são de uma natureza mais complexa, requerendo maior sensibilidade e 

tato de seu executor. 

 Em última instância a doutrinação é um meio para reforçar a devoção do 

funcionário à organização.  

 MINTZBERG (2012) sugere ainda que a formalização do comportamento e o 

treinamento são dois mecanismos de coordenação do trabalho praticamente substitutos, não 

por serem mutuamente exclusivos, mas sim por serem aplicáveis a tarefas de naturezas 

distintas – o primeiro, às tarefas simples e racionalizáveis (não especializadas), o segundo, às 

tarefas complexas e especializadas.  

 A principal forma de ingresso no BOPE ocorre através do Curso de Operações 

Especiais (COESP), que tem por objetivo habilitar oficiais, subtenentes e sargentos (categoria 
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"B") e Cabos e Soldados (categoria “C") para a execução de missões que fujam a rotina 

normal das atividades da Polícia Militar. Trata-se de um treinamento de alto nível técnico e de 

grande dificuldade, no qual os alunos são colocados em situações-limite, com a finalidade de 

capacitá-los a realizar missões e comandar frações de tropa de operações especiais (equipes 

composta por, no mínimo, oito homens) no enfrentamento ao crime, no cenário operacional 

típico do Rio de Janeiro (favelas, florestas, montanhas, áreas ribeirinhas e áreas urbanizadas).  

 “[...] esses Comandantes criaram o primeiro curso de operações especiais que 

desde o princípio já era multidisciplinar (montanhismo, tiro, explosivos, negociação)” [...] 
31

. 

 O COESP tem duração de catorze semanas e é realizado em período integral, 

sendo ministrado, aplicado e desenvolvido pelo BOPE e seu funcionamento ocorre na própria 

unidade e em Bases de Instrução, destacadas por todo território do Estado do Rio de Janeiro. 

Instrução Tática Individual, Vida na Selva, Operações em Altura, Treinamento Físico 

Específico, Combate Corpo a Corpo, Técnicas Especiais de Tiro, Combate Policial em Áreas 

de Alto Risco, Combate em Ambientes Confinados, Resgate de Reféns, Gerenciamento de 

Crises, Explosivos e Demolições, entre outras matérias, compõem a grade curricular do curso. 

 O COESP é estruturado em quatro fases bem definidas. A primeira, chamada 

de “semana zero”, visa realizar ajustes administrativos, padronizar procedimentos, reavaliar 

fisicamente os alunos e orientar a aquisição dos materiais individuais necessários ao 

desenvolvimento do curso. Nesta fase, os alunos também recebem instruções de primeiros 

socorros, embalagem de material a ser conduzido durante o curso, e higiene pessoal em rotina 

de combate. Este é o momento do curso em que os alunos recebem seu “número de aluno”, ou 

seja, a nova identidade pela qual passarão a ser conhecidos durante todo o período de 

treinamento. São literalmente despojados de suas patentes militares e seus nomes de batismo 

não são mais sequer mencionados. Recebem instrução para manter, durante todo o período de 
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treinamento, o cabelo raspado a máquina número um e uniformes, além de impecáveis, 

sempre rigorosamente iguais. Procedimentos operacionais padronizados são apresentados e a 

partir de então, não mais haverá divisões ou diferenças de alojamentos ou refeitórios. Aliás, a 

partir desta fase, começarão a verificar que na maioria do tempo não terão nem alojamentos e 

nem refeitórios; que em alguns momentos a alimentação será racionada e repartida 

igualitariamente, em outros, sequer haverá alimentação. Ficarão cientes de que todos serão 

avaliados no comando do turno de alunos (do grupo de alunos), independentemente de sua 

organização de origem ou patente militar.  A segunda fase, apesar de chamada “semana do 

inferno”, tem a duração de cerca de 20 (vinte) dias. Ocorre numa Base de Instrução, no 

Município de Piraí, alto da Serra das Araras, interior do Estado do Rio de Janeiro.  

 “[...] a liminaridade [o período de transição] freqüentemente é comparada à 

morte, ao estar no útero, à invisibilidade, à escuridão, [...]. As entidades liminares, como os 

neófitos nos ritos de iniciação ou de puberdade, podem ser representadas como se nada 

possuírem [...]. Devem, implicitamente, obedecer aos instrutores e aceitar punições 

arbitrárias, sem queixa. É como se fossem reduzidos ou oprimidos até a uma condição 

uniforme, para serem modeladas de novo e dotadas de outros poderes, para se capacitarem a 

enfrentar sua nova situação de vida.” [...] 
32

. 

 Nessa fase, o aluno sofre uma ruptura brutal de sua rotina. Jornadas 

extenuantes de exercícios, cerimoniais de inspeção intermináveis, somados a pouquíssimas 

horas de descanso e avaliações de aprendizado duríssimas, produzem resultados devastadores 

no grupo de alunos. Ocorre normalmente nos meses de inverno, o que adiciona um 

ingrediente a mais ao treinamento: o frio. Os instrutores costumam dizer que “o inferno é 

verde, molhado e frio”.  Muitos “pedem para sair”, ou seja, pedem desligamento do curso. 
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Neste momento, são submetidos a um cerimonial de afastamento do grupo: os alunos 

desligados devolvem seus inseparáveis fuzis (uma arma que pesa cerca de cinco quilogramas) 

ao instrutor mais antigo da Base de Instrução e realizam a colocação de uma cruz de madeira, 

com a sua numeração de aluno, num “cemitério”, no centro geográfico da base, local este, 

aliás, onde são realizados todos os cerimoniais militares, como hasteamento e arriamento da 

Bandeira Nacional, cântico de hinos, apresentações e inspeções. Os “desligados” são 

afastados imediatamente do restante do grupo. Deixam imediatamente de receber o tratamento 

por número e reassumem sua patente militar. Diz-se que vão embora de “corpo”, mas suas 

almas ficarão vagando pela área de instrução até um resgate futuro, ou seja, o retorno, num 

próximo curso, para tentar a conclusão do mesmo, e “unir novamente seu corpo à sua alma”.  

 A terceira fase, dita “fase técnica”, é o período onde é transferido praticamente 

todo o volume de conhecimento previsto no currículo do curso. Tem a duração de cerca de 

dois meses e ocorre em Bases de Instrução, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Os 

cerimoniais de inspeção continuam, assim, como a carga absurdamente grande de 

treinamento, mas agora os alunos são testados no comando de grupos e são obrigados a atingir 

metas técnicas pré-estabelecidas pela coordenação do curso. Meta não atingida, aluno 

desligado. O ritual de desligamento se repete como no início. O “cemitério” acompanhará os 

alunos por todas as fases e bases, até o último dia de treinamento.  

 “Os ordálios e humilhações, com freqüência de caráter grosseiramente 

fisiológico, a que os neófitos são submetidos, representam em parte a destruição de uma 

condição anterior e, em parte, a têmpera da essência deles, a fim de prepará-los para 

enfrentar as novas responsabilidades e refreá-los de antemão, para não abusarem de seus 

novos privilégios. É preciso mostrar-lhes que, por si mesmos, são barro ou pó, simples 

matéria, cuja forma lhes é impressa pela sociedade.” TURNER (1974) 
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 A quarta e última fase é a de “operações”. Os alunos serão inseridos em 

operações reais do BOPE e será cobrado tudo aquilo que foi ensinado, nas fases anteriores do 

curso. Serão também observados, sob ponto de vista técnico, de procedimentos, de conduta, 

de relacionamento interpessoal e disciplina operacional. Ao final do curso, o aluno 

permaneceu sob stress, em situações simuladas muito próximas do combate real ou 

efetivamente em combate, por cerca de quatorze semanas. Dos que iniciaram o curso, de 

oitenta a noventa por cento terão ficado pelo caminho.   

 O concludente do COESP recebe um pequeno “brevê” de metal, com os 

símbolos a seguir descritos:  

 “A faca simboliza o caráter de quem faz da ousadia sua conduta. Representa, 

também, o sigilo da missão. É o mais perfeito instrumento de combate que o homem já 

desenvolveu. Basta observar que a forma básica da faca não foi alterada em milênios. O 

crânio simboliza a inteligência e o conhecimento, mas também a morte. A faca nele cravada, 

historicamente na concepção do BOPE, significa “Vitória sobre a morte”. As garruchas são 

o símbolo da Polícia Militar” (ZANINI, PINHEIRO NETO e COLMERAUER, 2011, p.46).   

 De acordo com STORANI (2008, p.139) e com base na perspectiva de 

TURNER (1974), o sentimento de fratria, desenvolvido durante o COESP e, posteriormente, 

na rotina do batalhão, parece se materializar no brasão do BOPE, que se estabelece como uma 

forma de “totem” do grupo. O distintivo da unidade, representando o “símbolo referencial”, 

consolidaria a idéia de grupo, em torno da unificação dos pólos ideológicos e sensoriais do 

símbolo, onde a “morte”, representada pelo crânio, seria ao mesmo tempo “vencida”. Este 

símbolo, como referência, promove uma forma peculiar do grupo de se representar 

socialmente. TURNER (1974). 

 Percebe-se que o curso se estabelece como centro de gravidade para a 

organização se instituir e se regenerar. A partir daí o curso já conta com mais de 35 anos de 



 

 

 

41 

desenvolvimento contínuo. Ele pode ser visto como uma série de ritos que agregam o grupo 

incutindo um sentimento de união entre os membros e de pertencimento ao grupo, ou seja, ao 

BOPE. 

 “[...] No meu [curso] eu entrei com determinação e foco, eu não saía (sic) de 

lá de jeito nenhum, cheguei até queimar boa parte da minha mão, mas não saía (sic) de lá de 

jeito nenhum. E durante o curso é uma lógica de guerra, instrutores/alunos. Mas é muito 

interessante ver, por exemplo, a formatura desses cursos e o abraço entre instrutores e 

formandos, você sai de lá sentindo que faz parte de alguma coisa. Por exemplo, entra (sic) 

cinco oficiais aqui na minha sala eu vou saudar todos eles, cumprimentar, mas se um deles 

tiver a caveira no uniforme é diferente eu vou abraçá-lo [...]” 
33

. 

 No aspecto prático, o COESP consiste em expor os candidatos ao maior 

estresse possível, como alterações dramáticas de condições de trabalho, com intuito de testar a 

capacidade de adaptação e resiliência dos participantes. Assim períodos mais calmos são 

abruptamente interrompidos por provas muitos exigentes, mudanças de cenário e de ambiente.   

  O curso é sempre aperfeiçoado e existe uma equipe dedicada (Seção de 

Instrução Especializada - SIEsp) a desenvolver novos métodos. 

 “[...] Quando alguém falha pode ter sido falha do instrutor [...]”.  

 No dia a dia do BOPE os oficiais identificam quais são as principais lacunas 

que os futuros cursos devem enfatizar ao longo da formação. Assim, mais uma vez a 

responsabilidade é compartilhada.  

 A importância do treinamento no desenvolvimento de capacidades especificas 

é introdutório. Nas palavras do Tenente Coronel Rene, comandante do BOPE: o curso é “um 

mar de um palmo de profundidade”, onde os recrutas são submetidos há tudo um pouco, mas 

nada em profundidade. Nos depoimentos dos entrevistados observa-se que fundamentalmente 
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o curso é um teste “se você serve você passa”, nas palavras do major Batista. “E cada curso é 

melhor que o anterior. Eu sei que os que foram formados depois de mim foram mais bem 

preparados do que eu”, conclui o oficial. 

 O curso, no entanto, não é uma capacitação definitiva. O treinamento posterior 

é intenso e contínuo. Depois de entrarem na unidade os policiais se especializam nas áreas de 

interesse. Existe um intenso intercâmbio de treinamento entre o BOPE e outras unidades de 

Operações Especiais nacionais e estrangeiras. 

 Na pesquisa realizada por ZANINI et al. (2013), fica evidenciado que há uma 

diferença marcante no ritmo das operações BOPE e de outras equipes de operações especiais 

do mundo. Enquanto algumas equipes operam com uma freqüência relativamente menor, na 

unidade investigada as operações são muito freqüentes e intensas. Historicamente isso fez 

com que os combatentes fossem formados em combate num período de tempo bem menor. 

 No aspecto da liderança as bases são estabelecidas durante o curso. A pré-

disposição ao risco e capacidade de achar soluções para situações complexas são postos a 

prova.  

 A dimensão do crucial do curso, além do teste da capacidade de superação dos 

alunos, seria a criação de um espírito de equipe, de confiança e identificação entre os alunos. 

O Major Nunes, atual subcomandante administrativo do BOPE, durante sua entrevista 

menciona dois exercícios que parecem interessantes e que ressaltam a interdependência de 

todos aqueles que podem vir a fazer parte da unidade. 

 “[...] No curso costuma-se dizer de que o inferno é verde frio e molhado. 

Assim os alunos são acordados de noite e devem ficar dentro de um lago de agua fria. 

Espontaneamente, os alunos têm uma tendência a irem se aproximando aos poucos para se 

manterem mais aquecidos, chegam inclusive a revezar de posição entre quem está no meio 

mais aquecido e quem está na periferia. De tempos em tempos o instrutor volta a separar 
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todo mundo. Em um exercício análogo os candidatos devem transportar uma embarcação 

com os instrutores dentro, se um deles não estiver fazendo força suficiente todos os outros 

ficam muito sobrecarregados [...]” 
34

. 

 No que diz respeito ao indivíduo, a Capitão Alexandra, psicóloga do BOPE, 

em sua entrevista, fala do COEsp como uma jornada de amadurecimento.  Trata-se do 

“despertar de um novo soldado”, de inculcar um novo significado para função do soldado 

baseado na ideia de voluntariado “[...] pronto a se submeter a qualquer prova”.  

  Parece que o desenvolvimento dessa resistência é proporcional a internalização 

de ideia de missão.  

 “[...] A crença materializada no comportamento aguerrido dos integrantes do 

BOPE, nos momentos mais críticos das operações policiais, pode ser o motivo pelo qual 

grupos criminosos passaram a chamá-los de “bruxos”, da mesma forma que nos anos 80 os 

internos do Presídio Candido Mendes, da Ilha Grande, os designavam de “caveiras”. O 

COEsp seria, no sentido religioso, uma experiência de “iluminação” onde os conversos 

passariam a “ver as coisas com novos olhos”, como o “satori” do Zen Budismo.[...]" 
35

  

 

  2.5  A Liderança no BOPE – “ caras fortes que pensam” 
36

  

  Buscando identificar os fatores relacionados à eficácia das equipes, ROBBINS, 

JUDGE & SOBRAL (2010) indicam que a presença de recursos adequados, uma liderança 

eficaz, um clima de confiança e sistemas de avaliação de desempenho e de recompensas que 

reflitam as contribuições da equipe na sua obra, são os quatro fatores contextuais mais 

significativos relacionados ao desempenho das equipes. 
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 STORANI (2008, p.136) 
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  BORMAN, MOTOWILDO, ROSE E HENSEN (1985) argumentam, que a 

liderança possui um papel relevante na coordenação das equipes de  Operações Especiais e a 

sua eficácia depende, em grande parte, do respeito constante e da predisposição a seguir as 

ordens dos líderes e do comprometimento dos subordinados com a missão e os objetivos de 

sua unidade.        

 A percepção acima descrita fica evidenciada durante a entrevista do 

comandante do BOPE, Tenente Coronel Rene, quando ele  enfatiza que  a principal 

característica do BOPE é a flexibilidade e a sua principal competência é o cumprimento da 

missão, independente de qual seja ela e chama atenção para relação dinâmica entre 

flexibilidade e estrutura. Para o comandante Rene, no BOPE uma estrutura hierárquica sólida 

não impede uma entrega de resultados eficiente e um aperfeiçoamento continuo do processo. 

Ainda segundo o comandante, isto só é possível porque as relações de poder não estão 

baseadas nas patentes militares mais sim  no respeito mútuo entre líderes e liderados. Nas 

palavras do comandante: “[...] respeito tem que ser conquistado e se conquista em 

combate[...] ”. O fato de todos os líderes se exporem aos mesmos riscos que os liderados dá 

legitimidade para que as decisões que devem ser tomadas de cima pra baixo.  

 Segundo o Tenente Coronel Rene, os sargentos tem um papel essencial na 

dinâmica hierárquica do BOPE. São os chefes de um pequeno contingente de soldados mas 

também os responsáveis por eles. Assim o sargento está em uma posição intermediária onde 

precisa manter seu soldados doutrinados de forma que ajam de acordo com a missão que lhes 

foi atribuída, ao mesmo tempo que precisa agir sempre no interesse da tropa.  

 De fato, os sargentos são a “mola mestra” dos processos do batalhão e são 

determinantes para todos os fatores de sucesso da unidade. Desenvolvimento da liderança, 

identificação com a Corporação, sentido de missão, aperfeiçoamento técnico e de processos. 

O sargento está em uma posição estratégica, ele é incumbido dos objetivos gerais que recebe 
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dos superiores e é responsável pela resposta da sua tropa. Como ele está mais perto da ponta, 

do campo, ele conhece a realidade operacional e pode identificar possíveis lacunas e 

possibilidades de melhoria. Em outras corporações a graduação hierárquica de sargento é só 

mais um degrau hierárquico a ser cumprido, no BOPE os sargentos tem uma função muito 

especifica, eles aplicam, em última instância e de forma efetiva, tudo que pode ser observado 

como sucesso global da unidade. Assim, a gestão das frações de tropa é baseada na liderança 

pelo respeito conquistado, que possibilita uma cobrança de alta resiliência e 

comprometimento. Por outro lado isso só é possível pelo reconhecimento, por parte dos 

escalões superiores, de que sargento é de fato um fator de sucesso básico e existe um diálogo 

efetivo com eles, também baseado no respeito. 

 “[...] é uma via de mão dupla [...]” 
37

 

 Segundo SPULAK (2007), as principais tarefas que equipes de Operações 

Especiais estão encarregadas (apesar de não se limitarem somente a elas) são: enfrentamentos 

diretos, reconhecimentos especiais, defesa interna, operações civis específicas, resgate de 

reféns, operação de armas e equipamentos não convencionais, combate ao terrorismo e ao 

tráfico de drogas, operações psicológicas, operações de informações e combate em locais de 

alto risco.  

 A média histórica de permanência na atividade operacional é de no mínimo de 

cinco anos.
38

 Depois desse período convivendo diariamente com operações estressantes e 

desgastantes, o policial pode ir para a sessão de instrução especializada repassar o que 

aprendeu, caso tenha pré-requisitos para ser instrutor, ir para a administração, ou para outras 

unidades, principalmente as que cuidam da proteção de autoridades. Muitos, entretanto, 

permanecem na unidade, em função operacional por muitos anos, não havendo 

obrigatoriedade em afastamento por idade ou tempo de serviço na “ponta da linha”.   
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 Entrevista Ten Cel Rene – jul2013 
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 Para ser comandante do BOPE é essencial ter atuado principalmente nos setores 

operacionais e de treinamento da unidade, conhecendo profundamente como funcionam. 

Somente tendo vivenciado a unidade em pleno funcionamento operacional é possível dar os 

comandos corretos para as ações operacionais. Mesmo os oficiais que estão na administração 

(executivos) e não tem mais função operacional “obrigatória”, transitam em ações de combate. 

Eles acompanham rotinas operacionais para não “desacelerarem” – diferentemente da “ponta 

da linha” que tem a incumbência de cumprir estas etapas. Em momentos especiais, ou grandes 

operações, toda a unidade pode se engajar em combate. O BOPE mantém um treinamento para 

que o policial que não está na parte operacional não fique desatualizado. Todos devem estar 

sempre em excelentes condições físicas, técnicas e psicológicas.  

[...] Como em toda organização militar, no BOPE, a sucessão obedece à hierarquia. 

No entanto, em equipes de operações especiais, dificilmente alguém consegue assumir o 

comando com legitimidade apenas por força de um decreto. Em uma organização com cultura 

coesa e orientada por valores como o BOPE, a legitimidade do comando tem peso 

motivacional fundamental para a manutenção do comprometimento de seus membros e dos 

padrões de excelência nas operações. [...] No BOPE, a liderança não está necessariamente 

relacionada ao formalismo da patente militar, mas é reconhecida como uma dimensão que 

todos devem possuir. Muitas vezes a liderança formal e a informal coexistem em harmonia. 

Esse equilíbrio é possível nas equipes de operações especiais e raramente encontrado nas 

convencionais. Surge da consciência coletiva sobre a importância da hierarquia para o 

sucesso das operações e do acolhimento e admiração das virtudes de cada membro da equipe. 

De maneira geral, o comando é dado a quem demonstra disciplina pessoal, autocontrole e 

liderança em momentos de alto risco. Essas características são adquiridas por aqueles que 
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passaram por várias operações e possuem experiência em combate, tornando-se idealmente 

líderes e instrutores.
39

 

 
   De acordo com ZANINI et al. (2013), a liderança no BOPE desempenhou 

historicamente o papel de elemento estruturante. Sua principal linha de ação no tempo foi 

encontrar espaços de atuação em meio ao caos institucional, trabalhando com foco em fatores 

humanos dentro do aparato Estatal. O processo de desenvolvimento das relações de confiança 

em equipes de operações especiais, como no BOPE, passa pela compreensão do esprit de 

corps, que define a moral do grupo pela devoção a uma causa comum, tendo como efeito forte 

coesão grupal
40

. Para STORANI (2008) ocorre a manifestação de um “eu coletivo” em um 

esprit de corps que  seria  uma “representação coletiva” do grupo . 

  “[...] uma liderança ombro a ombro baseada na amizade e no companheirismo 

de quem foi submetido aos mesmos perrengues
41

 [...]”.
42

 

  Continua ZANINI et al. (2013) que neste contexto, o significado para a ação 

coletiva é a variável que imprime legitimidade à ação do líder. Espera-se que os líderes já 

tenham sido “provados” em situações de risco extremo no passado e que defendam seus 

subordinados num pacto de lealdade. Por outro lado, no BOPE, os líderes são os principais 

responsáveis por estabelecer uma cultura baseada em confiança, porque carregam o dever de 

aplicar as punições que renovam o compromisso da equipe com valores idealizados que não 

devem ser facilmente negociados. Portanto, atuam não somente criando um clima de 

confiança baseado na percepção de consistência e integridade com que assumem a missão de 
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comandar a equipe, mas na forma com que renovam o pacto de lealdade de uns para com os 

outros, afastando aqueles que tendem a se “desvirtuar” de uma doutrina reverenciada por 

todos.  

  A professora Rosemary, pedagoga do BOPE, diz que a “liderança é cobrada de 

todos e o que menos vale é a hierarquia”. Ela explica em sua entrevista que, no BOPE, a 

hierarquia só vale quando sancionada pela liderança de fato. Os processos são aperfeiçoados 

continuamente e todos os ganhos são definitivos, “não existe retrabalho”.  

   O Ten Cel  Fábio, ex- integrante do BOPE e atual comandante do Batalhão de 

Polícia de Choque (BPChoque), salienta em sua entrevista que  procura aplicar no comando de 

sua atual unidade  “o que ele já traz com ele” .  O Ten Cel Fábio cita  “a importância da 

palavra, do olho no olho”.  Ele relata que poucas semanas depois de assumir o comando do 

BPChoque eclodiu um movimento grevista na PMERJ, classificado na Código Penal Militar 

como motim
43

. “Uma situação gravíssima”, enfatiza o oficial. Ele relata que convocou todo o 

Batalhão para uma conversa e explicou o quanto ele iria precisar dos seus homens naquele 

momento, dos valores da Polícia Militar e do juramento que fizeram ao ingressar na 

Corporação. Não há relatos da adesão de policiais militares do BPChoque ao movimento 

grevista e a unidade foi amplamente utilizada no gerenciamento da crise que adveio do 

amotinamento dos policiais militares naquela ocasião
44

.  

   Essas atitudes legitimam a ação da liderança e permitem que os membros do 

grupo invistam numa mesma direção. 

    

  2.6 Qualidade do Vínculo: Confiança - “ vai, que eu tô te seguindo”
45

. 
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   De acordo com a análise de ZANINI (2007), confiança é uma aceitação 

voluntária e antecipada de um investimento de risco, quando se espera que a outra parte não 

agirá de forma oportunista. Para tanto, duas condições precisam ser satisfeitas para haver 

ações cooperativas baseadas em confiança: a coexistência de uma expectativa de confiança, 

ou seja, a expectativa de quem confia em outra pessoa, acreditando que estará motivada a não 

agir de forma oportunista e uma ação baseada em confiança, ou seja, um investimento 

voluntário da pessoa que confia, concretamente, sob situação de risco comportamental, sem 

recorrer a nenhum mecanismo explícito de segurança ou controle.  

 

  [...] É comum o policial passar vários anos no BOPE executando missões de 

alto risco sem nunca ter se acidentado e, após ser transferido para outra unidade, se 

acidentar em poucos meses. No BOPE os soldados contam com o rigor dos seus parceiros, e 

isso dá certo. Quando saem daqui isso pode virar uma “confiança cega“ em soldados que 

podem não ser tão disciplinados, e é aí que os acidentes ocorrem.   Para o cumprimento da 

missão é necessário uma confiança extrema entre parceiros envolvidos. E essa confiança só 

pode ser forjada na prática. Mesmo em relação aos oficiais de alta patente que podem não 

ter entrado em ação ao lado dos mais novos recrutas existe a certeza de que os caras mais 

antigos já estiverem na linha de frente e não hesitariam um segundo se tivessem que voltar 

pra lá. Podemos falar de horizontalidade mesmo dentro de hierarquia muito bem definida. Se 

de um lado os cabos e soldados têm a certeza de que seus superiores se submeteriam as 

mesmas condições de trabalho que eles quando necessário, do outro os superiores também 

tem confiança de qualquer subordinado está capacitado a assumir uma posição de liderança 

quando requisitado. É uma relação de respeito mútuo. Como oficiais e soldados estão 
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ombreados, os superiores entendem melhor quais são as necessidades do batalhão, e emerge 

o espírito de equipe, a lealdade é filha do respeito. [...] 
46

. 

 Na pesquisa realizada por ZANINI et al. (2013), através de entrevistas e grupos 

focais, os pesquisadores procuraram compreender o sentido e o significado do trabalho para os 

policiais, sua identidade na organização, a percepção da missão da organização e os fatores 

que contribuem para a formação do vínculo dos indivíduos entre si e desses com a instituição. 

Segundo os autores, desde a primeira fase da pesquisa qualitativa, da análise histórica, a 

qualidade do vínculo dos indivíduos entre si, apoiados sobre a confiança mútua e do conjunto 

dos policiais na liderança aparecem como fatores explicativos para os resultados, na visão dos 

entrevistados. A pesquisa revelou também que a relação da confiança na liderança e o 

comprometimento afetivo esta baseado num sentimento de missão e devoção a causa, que 

pouco se altera pela percepção da qualidade do suporte organizacional
47

. Baseado na 

observação, foi argumentado pelos autores  que a percepção de suporte organizacional não 

interfere como moderador na relação entre a confiança no líder e o comprometimento afetivo. 

Isto é, a percepção de suporte organizacional não influencia a relação do comprometimento 

afetivo produzido pela confiança no líder. Neste sentido, normas, valores e crenças 

organizacionais asseguram que os comportamentos sejam coerentes com a confiança investida. 

Considerando ainda que, neste contexto, a qualidade e confiabilidade das informações 

transmitidas pelos líderes aos liderados é fator crítico, uma vez que essas informações podem 

ser de importância vital para o controle dos riscos das operações.  

 ZANINI (2011) sustenta que relações de confiança ocorrem inseridas em um 

determinado contexto social, indo além das características individuais envolvidas numa 

específica relação de confiança entre dois agentes. Elas estão associadas ao nível de 
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institucionalização dessas relações. Para ele, a confiança profissional contrasta com a natureza 

mais pessoal orientado para confidências, portanto cabendo a distinção entre as formas 

pessoal e profissional de confiança. Confidenciar ou divulgar algo a um líder tem claramente 

uma forte base emocional e relacional de confiança, revelando uma vulnerabilidade 

freqüentemente acompanhadada formação de apego interpessoal e expressões de cuidado e 

preocupação. 

 Para Rousseau (ROUSSEAU et al. 1998), em contraste com a confiança 

pessoal, a confiança profissional pode estar ancorada em habilidades profissionais e 

competências que levam à confiabilidade, isto é, contar com o líder para resolver uma questão 

importante para você, depender do apoio do mesmo em situações difíceis, ou confiar no 

julgamento que o líder tem do seu trabalho. Relações caracterizadas por uma disposição de 

confiar em ambos os domínios representam a confiança relacional, onde existe uma ampla 

base de troca de apoio, de recursos, interdependência e cuidado interpessoal e preocupação.  

 Líderes se engajam em ações que geram a confiança de seus liderados, 

estabelecendo uma relação de troca social com os mesmos. (PODSAKOFF, MACKENZIE, 

MOORMAN E FETTER, 1990). São capazes de construir confiança demonstrando 

preocupação individualizada e respeito para com os liderados, que envolve desde a consulta do 

liderado antes de tomar uma decisão, até a implementação da mesma com base na lealdade 

entre ambos (BARTRAM & CASIMIR, 2007). Especialmente numa organização onde a 

coordenação e a eficiência das equipes estão baseadas no forte significado da tarefa e onde se 

demanda investimentos de confiança em situações de risco extremo de vida, faz-se necessário 

que os indivíduos no comando das equipes estejam comprometidos com a prática e o 

fortalecimento das normas e regras que promovam uma atmosfera de confiança por meio da 

aplicação de mecanismos de punição e reconhecimento (ZANINI, 2011). 
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 Sobre as relações profissionais dentro do BOPE e capacidade de superação e 

adaptação do BOPE podemos citar uma passagem da entrevista do Major Nunes, na qual ele 

cita o exemplo dos recentes distúrbios civis
48

 ocorrido nas manifestações populares no Rio de 

Janeiro. O BOPE teve que atuar ao lado do BPChoque dentro de uma esfera de ação que não 

compete diretamente ao BOPE mais eles atenderam ao chamado com êxito. Os escudos do 

Choque não são contra projéteis de armas de fogo e pesam no máximo dois quilogramas, o 

escudo que os policiais do BOPE usam são à prova de projetéis de arma de fogo e pesam pelo 

menos sete quilogramas, no entanto estavam todos “ombreados”, e marchavam na mesma 

cadência. Continua o Major Nunes, no comando de sua equipe naquela ocasião, que num dado 

momento da ação ele estava sem máscara contra gases e havia grande concentração de gás 

anti-motim no ar ambiente, ele fechou os olhos, segurou num colega pelo ombro e disse:   

  “[...] vai, que eu tô te seguindo, eu não tô vendo nada”. Esse tipo de coisa só 

acontece porque é uma relação de total confiança na competência do outro[...]”
49

. 

 ROBBINS, JUDGE & SOBRAL (2010), argumentam que a confiança 

interpessoal entre os membros de uma equipe facilita a cooperação, reduz a necessidade de 

monitoramento dos comportamentos individuais e une as pessoas em torno da crença de que 

nenhuma delas tentará tirar proveito da outra. Para os autores, a confiança é a base da 

liderança, permitindo que a equipe aceite as decisões e objetivos de seu líder e se comprometa 

com ele.    

 

 2.7 A qualidade do vínculo entre os integrantes do BOPE – “respeito se 

conquista em combate”.
50
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 Na concepção de ZANINI et al. (2009, p.70 – 89) a cultura “orienta 

comportamentos e influencia a execução de tarefas organizacionais, por meio de hábitos e 

valores adotados, que por sua vez influenciam rotinas de trabalho e a forma como as pessoas 

enfrentam problemas  e apresentam soluções em seu cotidiano. Cultura pode ser 

compreendida como um instrumento de coordenação informal”
51

. O autor sustenta que no 

Brasil a gestão das organizações é “fortemente influenciada pelos efeitos da cultura e 

formação institucional que, em sua história, perpetuaram profunda desigualdade social e 

econômica”. Indica Zanini que essa dimensão da nossa cultura aparece nas pesquisas de 

Hofstede 
52

. O antropólogo Geetz Hofstede, autor de um dos mais releventes estudos sobre 

cultura comparada no mundo corporativo, ao pesquisar as dimensões da cultura em vários 

países, dentre as quais a percepção de distância de poder ( IDP – índice de distância de poder), 

revela que o Brasil é um dos países com maior IDP no mundo.  

 Segundo HOFSTEDE (1997, p. 42) distância hierárquica é “a medida do grau 

de aceitação, por aqueles que têm menos poder nas instituições e organizações de um país, de 

uma repartição desigual de poder.” Ele afirma que  família,  escola e comunidade são 

exemplos de instituições desta categoria e são elementos fundamentais de uma sociedade. As 

organizações são os diferentes locais de trabalho e a distância hierárquica existente nessas 

organizações é definida pelos valores daqueles que têm menos poder; a repartição do poder 

explica-se a partir do comportamento dos líderes: “A autoridade só sobrevive quando 

correspondida pela obediência” (idem, p. 43).  

 Em ambientes com pequena distância hierárquica, chefias e subordinados se 

consideram como iguais por natureza, assim como ocorre na família e na escola. Portanto, o 

“sistema hierárquico constitui simplesmente uma desigualdade de papéis estabelecida por 
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conveniência; os papéis podem ser modificados, de modo que alguém, que hoje é meu 

subordinado, pode vir amanhã a ser meu chefe.” (HOFSTEDE, 1997, p. 52). 

  Sustenta ainda que as organizações com pequena distância hierárquica são 

geralmente bastante descentralizadas, com uma estrutura organizacional achatada e um 

quantitativo de pessoas bem reduzido, exercendo funções de supervisão. “A liderança é 

acessível aos seus liderados. Os subordinados esperam ser consultados sempre para todas as 

decisões que afetam seu trabalho, embora aceitem o chefe decidir em último caso. A gestão 

por objetivos tende a funcionar nas organizações com pequena distância hierárquica” 

(HOFSTEDE, 1997, p. 53). 

 Por outro lado, de acordo com ZANINI et al. (2009, p.76 – 77 ), “culturas de 

alta distância de poder são caracterizadas por ambientes de baixa confiança, desigualdades 

acentuadas na distribuição de benefícios e grandes dificuldades de se estabelecer uma noção 

clara de mérito. Geralmente passam a estimular a adoção de um estilo de gestão que 

privilegia ações gerenciais baseadas na pressão sobre os indivíduos hierarquicamente 

inferiores para gerarem resultados de curto prazo”. Neste contexto, de acordo com o autor, 

“o estilo brasileiro de gestão é ineficiente quando tende a apresentar como efeitos colaterais, 

personalismo, nepotismo, impunidade e ausência de meritocracia. Com efeito, uma de suas 

consequências é isolar o indivíduo na base da pirâmide organizacional, impedindo que lhe 

sejam atribuídas autonomia e responsabilidade”.     

 ZANINI et al. (2013, p.24 – 25)  sustenta com base em  pesquisa quantitativa 

realizada no BOPE que os líderes e liderados estão mais dispostos a confiar profissionalmente 

um no outro, do que os membros da equipe estão dispostos a confiar em seus colegas. Em 

contraste, a confiança pessoal teve uma média semelhante nas dimensões de confiança no 

superior e confiança entre pares hierarquicamente iguais. Uma explicação para tais resultados 

reside na variação de competência, experiência e habilidades entre membros da mesma 
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equipe. Isto é, “membros mais experientes ou qualificados tendem a estar menos dispostos a 

confiar no colega menos competente ou experiente, do que vice-versa e, especialmente em 

equipes de operações especiais, espera-se que o líder seja mais qualificado para liderar”.  

Para os autores, considerando a natureza da atividade, “espera-se que a confiança pessoal no 

colega, que coloca a própria segurança em risco pela vida do outro, seja maior que a 

confiança pessoal na equipe como um todo que trabalha para o atingimento de um objetivo 

maior. Ainda, que esta mesma confiança pessoal no colega seja superior à confiança pessoal 

no líder. Por outro lado, espera-se que a confiança profissional no líder, pela questão da 

competência e qualificação, bem como pelo fato dos líderes desempenharem um papel 

importante na seleção e motivação de membros de sua equipe, seja superior à confiança 

profissional no colega ou na equipe”. 

 O nível em que os líderes envolvem seus subordinados em decisões influencia 

o desenvolvimento da confiança no relacionamento e, quanto mais satisfeitos com seu nível 

de participação nas decisões, maior a confiança nos líderes (KORSGAARD & ROBERSON, 

1995). 

 Para ZANINI et al. (2009, p.82), “a ação baseada em valores promove a 

redução da distância de poder por meio da mudança de consciência, suscitando uma nova 

identidade para os indivíduos”. A liderança baseada em valores busca agir sobre a realidade 

simbólica do grupo, promovendo a unidade e revelando um norte estratégico para as ações e 

os esforços da coletividade, por meio do estímulo das virtudes pessoais de cada indivíduo. O 

líder reconhece que a formação do bom profissional não se baseia somente no domínio da boa 

técnica, mas, principalmente, na construção da autoestima.     

 De acordo com ZANINI et al. (2013) , pesquisas anteriores sobre a percepção 

de confiança indicaram que o compartilhamento da gestão, incluindo a participação na tomada 
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de decisões e delegação de controle, são componentes essenciais da confiança. Liderados 

tendem a ver seus líderes como confiáveis quando sua comunicação é precisa e próxima. 

 A noção de respeito é também um valor básico que está disseminado por todo 

BOPE. Nas entrevistas ecoa que o respeito se conquista na prática, no “estar lado à lado”. 

Isso é visível nas “rodinhas” que costumam se formar em volta dos mais antigos. A 

antiguidade como é sinônimo de mais experiência significa também mais respeito por parte 

dos mais novos. 

 Um relato que mostra bem a importância da prática, do estar no campo, é fato 

de que a psicóloga e a pedagoga, bem como outros membros do staff de apoio da unidade 

acompanham certas operações no campo, junto com os policiais. “ Tá junto, não precisa mais 

tá”
53

, isso reforça o sentimento de união pelo cumprimento de uma missão reconhecida como 

relevante. 

 Conforme argumenta ZANINI et al. (2013), além do tempo que o  policial está 

no BOPE , a idade pode influenciar em como ele confia no líder. Estudos revelam que a 

confiança mantém relação quase direta com idade. SUTTER e KOCHER (2007) e mais 

recentemente FREDERICO (2012), mostram que os níveis de confiança aumentam 

linearmente de acordo com a idade dos indivíduos, assim como apontam que o nível de 

educação formal também influencia o quanto um indivíduo confia no outro. Esses estudos 

sugerem que, quanto maior a idade e o nível de educação formal dos indivíduos, maior será a 

propensão dos indivíduos compreenderem os comportamentos e atitudes do líder e investirem 

confiança na relação. Líderes confiáveis têm sido reconhecidos por possuírem bom 

autoconhecimento, serem responsáveis, consistentes, sinceros e transparentes. Por conta 

desses fatores, conseguem confiar em seus subordinados e mostrar interesses mais 

abertamente (BURKE, SIMS, LAZZARA e SALAS, 2007). Para ZANINI et al. (2013, p.24), 
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é  relevante, portanto, que aqueles que são escolhidos como líderes de equipe possuam mais 

experiência e identidade com a unidade de operações especiais e formem sua linha sucessória 

por seleção e apoio ao desenvolvimento das qualidades comprovadas para liderar suas 

equipes. Assim, “acreditamos que é possível que a posição hierárquica, medida pelo número 

de subordinados que um líder possua, possa influenciar no nível de confiança que este possui 

em seu superior imediato”. 

 A comunicação aberta, isto é, a troca de pensamentos e ideias livremente com 

subordinados aumenta a percepção de confiança (BUTLER, 1991).  

 

 “[...] É uma via de mão dupla. Essa relação de confiança é visível também 

durante o trabalho policial onde cada soldado tem a certeza que os demais estão cumprindo 

suas missões.
54

[...]” 

 

3. O CASO BOPE – Metodologia  

  3.1 O Estranhamento 

 A primeira entrevista da pesquisa, com o Tenente-Coronel René, a época 

comandante do BOPE, aconteceu em Junho de 2013, na sede do Batalhão, no bairro de 

Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro. Uma vez que estava adiantado para o encontro fui 

convidado a almoçar no refeitório da unidade. Apenas uma mesa ainda estava ocupada por 

oficiais, dentre eles o Major Nunes que eu entrevistaria futuramente. Todos já haviam 

terminado a refeição, e percebi que na verdade estavam recebendo a visita de um antigo colega 

de farda, “caveira”, que agora estava aposentado. O comandante e seus colegas pareciam 

reverenciar o veterano que se divertia relembrando histórias antigas. Bem mais velho que seus 

ouvintes, ele perguntava se os jovens tinham servido com algumas “figuras” da velha guarda. 
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Todos riram quando ele mencionou um sujeito apelidado “avião velho”. “Era maluco, em 

operação ele atirava até em cachorro se o bicho aparecesse de repente”. Todos concordaram 

que o “avião velho era meio maluco”. “Totalmente doido” disseram. A mesa do refeitório se 

assemelhava a uma roda de contação de histórias, onde os mais novos absorvem o 

conhecimento quase folclórico do “ancião”. Assim os causos que estavam sendo contados com 

certeza contribuem para manutenção de um imaginário coletivo sobre o BOPE, daqueles que 

dele fizeram e fazem parte. Na verdade, quem passa pelo BOPE incorpora para sempre essa 

identidade, conforme podemos perceber em vários momentos das entrevistas. 

 Contrariamente ao que se poderia esperar a visita não apenas de antigos 

colegas, mas visitas em geral, são frequentes no BOPE, fazendo com que local não possa ser 

caracterizado como inóspito, muito pelo contrário. No entanto como não mencionar o enorme 

aviso na entrada com o já tradicional brasão da corporação com o oximoro: “Seja bem-vindo, 

mas não faça movimentos bruscos”.   

 Durante o desenvolvimento do mestrado, em especial nas aulas de 

Antropologia do Consumo, fui alertado para uma situação fundamental, num processo de 

pesquisa: a posição do pesquisador em relação ao objeto. Acreditava que esta preocupação 

tinha fundamento no estudo a que me propus desenvolver, pois fui integrante do BOPE, 

durante cerca de quinze anos,  comandando a unidade por dois anos e seis meses, no período 

de janeiro de 2007 a julho de 2009, e tal condição poderia interferir, de alguma forma, no 

processo de pesquisa. 

 Por outro lado, também ficou patente, nas aulas, que situações como esta 

podem representar uma vantagem pois, sendo um “nativo”, poderia produzir uma interpretação 

em “primeira mão”, conforme a expressão de Clifford Geertz na obra “A Interpretação das 

Culturas”. Segundo o autor, textos antropológicos, elaborados por “estranhos”, são 

interpretações construídas de segunda ou terceira mão, com base em suas próprias concepções. 
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Mesmo assim, busquei a isenção e o distanciamento crítico necessários à observação das 

representações, que pude perceber durante a pesquisa, pois sabia que o sucesso do trabalho  

dependeria dessa capacidade. 

  Contudo, os fatos específicos observados no trabalho de pesquisa, tanto no 

campo, quanto na leitura das fontes bibliográficas, me levaram a refletir sobre uma dimensão 

“metafísica” ou “ritualística”, e busquei entender sua relevância na construção do ethos e da 

visão de mundo dos “homens das Operações Especiais”, ao analisá-los sob a perspectiva 

antropológica. 

  3.2 Metodologia   

  O trabalho de pesquisa foi conduzido entre Junho e Agosto de 2013. Neste 

período foram realizadas 12 entrevistas individuais. 

 Para as entrevistas individuais, foram selecionados informantes com perfil de 

relevância no período delimitado para estudo. Foram entrevistados os Tenente Coronéis: 

René, à época comandante do BOPE; Fábio, à época comandante do BPChq e atual 

comandante do BOPE; Laviano, subcomandante administrativo do BOPE no período de 

janeiro de 2007 a março de 2008 e atual Coordenador de Segurança Institucional do Gabinete 

do Prefeito do Rio de Janeiro; os Majores: Nunes, subcomandante administrativo do BOPE; 

Batista, à época subcomandante operacional do BOPE e atual coordenador de projetos da área 

de segurança para os grandes eventos do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro; Os Majores da Reserva Remunerada da PMERJ: José Pedro e Ademar, ambos 

oficiais instrutores do COEsp; Vargas, ex oficial de inteligência do BOPE, no período de 

janeiro de 2007 a julho de 2009; Capitão Alexandra, psicóloga do BOPE; Professora civil 

Rosemary, pedagoga da unidade; Subtenente João Rocha e 2º Sargento Robson dos Santos, 

ambos encarregados de logística e monitores do COEsp.    
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  As entrevistas, realizadas em profundidade, tiveram como objetivo 

compreender as peculiaridades, a missão, a organização interna e a construção do vínculo 

entre os membros do BOPE.  Utilizamos o método da historiografia oral para compreender a 

evolução, no tempo, do BOPE em seu contexto, para compreender como foram construídos 

mecanismos de integração interna capazes de responder aos desafios dos variados cenários 

externos. 

 A pesquisa foi realizada através de entrevistas individuais, com perguntas 

abertas. Para compreender os aspectos relacionados, dividimos o trabalho de pesquisa em três 

etapas, buscando a cada round de três entrevistas, identificar idéias recorrentes, objetivando 

compreender os elementos que formavam a singularidade do BOPE, bem como o fenômeno 

da formação e evolução institucional da unidade. 

  Os relatos individuais foram comparados com os seguintes objetivos: 1) Obter o 

maior volume de informações possíveis que nos permitisse compreender de forma ordenada o 

pensamento daquele grupo, com um relato completando a narrativa de outro.  Essas entrevistas 

foram conduzidas até que o volume de repetições apontasse para o esgotamento desse recurso; 

2) Para garantir o melhor controle da veracidade e acuracidade das informações, os relatos 

foram confrontados entre si e com fontes secundárias sempre que possível; 3) Para 

compreender que categorias de análise que os membros da organização selecionavam como 

dominantes para explicar a sua atividade profissional, enquanto atuando na qualidade de 

instrutores do curso de Operações Especiais, planejamento e no comando de ações. Com as 

entrevistas buscamos compreender o sentido e o significado do trabalho para os policiais, sua 

identidade na organização, a percepção da missão da organização e os fatores que contribuem 

para a formação do vínculo dos indivíduos entre si e desses com a instituição.   

 A pesquisa qualitativa revela , na análise histórica, a qualidade do vínculo dos 

indivíduos entre si, apoiados sobre seleção, treinamento, confiança mútua, baixo 
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distanciamento de poder e liderança, como fatores críticos explicativos para os resultados de 

excelência do BOPE, na visão dos entrevistados. Buscamos explicações teóricas para 

averiguar a possibilidade de tratar esses fatores críticos  como variáveis explicativas. 

 Realizamos incursões exploratórias, com abordagem indutiva, para 

compreender o conjunto de variáveis que compunham o quadro em questão. Diante das 

hipóteses prévias, procedemos da seguinte forma: 1) Buscar compreender o fenômeno da 

formação e evolução institucional do BOPE por método historiográfico (VEYNE, 1970), para 

visualizar o conjunto de elementos que interagiram no tempo dando forma à instituição atual; 

2) Seguido pela análise de discurso dos membros da instituição que nos permitissem 

compreender o conjunto de representações por eles criadas para compreender a instituição e 

sua ação dentro dela. A análise de discurso foi realizada por meio de uma abordagem 

antropológica, em que buscávamos compreender a teia de significados que estrutura a 

percepção da realidade (GEERTZ, 1989; WEBER, 2000). Reconhecendo, com WEBER 

(2000, p.7), que os supostos motivos dos agentes sociais podem ocultar, do próprio agente, o 

nexo real da sua ação, buscamos o melhor controle da interpretação compreensiva do sentido, 

reconhecendo que essa só pode ser atingida com precisão relativa. 

 

  4. ANÁLISE DE DADOS  

 Analisando as entrevistas com os integrantes do BOPE, foi possível estabelecer 

um ordenamento cronológico do que pode vir a ser os principais marcos do desenvolvimento 

das competências do BOPE. Foi possível também verificar que os líderes do BOPE, ao longo 

dos anos, construíram uma visão de futuro, mesmo diante de cenários de grande incerteza
55

. 

Apontaram o caminho através de ações baseadas em valores.   
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1. O episódio da rebelião no presídio Presídio Evaristo de Moraes, “Galpão da 

Quinta”, em meados dos anos 70 do século passado, foi citado por todos os 

entrevistados como o gatilho para a formação de uma unidade de Operações 

Especiais que pudesse lidar com situações complexas de resgate de reféns. Assim a 

revolta no Presídio Evaristo de Moraes mostrou uma lacuna das forças de segurança 

pública, que não estavam preparadas para lidar com aquele tipo de situação. Além 

disso, o marco inicial da criação do BOPE já pavimenta um padrão de 

comportamento, reproduzido ao longo de sua história, de adaptação e 

aperfeiçoamento das capacidades e estratégicas como reação a novos problemas que 

são identificados durante as operações. Esse ocorrido só foi construtivo por estar 

conjugado a uma visão estratégica que podemos atribuir à figura do Coronel 

Amêndola que idealizou uma equipe especializada com uma metodologia própria de 

acordo com uma pesquisa que realizou em tropas especiais de vários países do 

mundo. Aqui já são estabelecidas algumas medidas marcantes para a seleção dos 

oficiais. 

2. Numa etapa seguinte se faz a criterização das competências, que é na verdade a 

definição do conteúdo programático do curso de Operações Especiais e a realização 

de fato do primeiro curso. O curso se estabelece como o centro de gravidade para a 

organização se instituir e se regenerar. A partir daí  já conta com mais de 35 anos de 

desenvolvimento contínuo. Por exemplo, a unidade didática resgate de reféns deixou 

de ser uma prioridade em um determinado período histórico, em benefício do 

combate ao narcotráfico. Posteriormente passou a existir um equilíbrio maior entre 

esses dois assuntos. 

3. Proficiência na questão do combate ao narcotráfico. Na época o pensamento era 

“isso ninguém faz, o risco é muito grande”.  O BOPE passa a assumir essa 
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responsabilidade. A partir desse momento o BOPE pode ser considerado uma 

“unidade de guerra
56

”. 

4. Ascensão de jovens oficiais com maior capacidade intelectual. Isso significa uma 

guinada para organização. A partir de 1989, esses jovens oficiais repensam os rumos 

da unidade. O Major Batista fala, em sua entrevista, de uma passagem “de caras 

muito fortes que não pensam para caras fortes que pensam”. A conseqüência disso 

é um desejo maior de aperfeiçoamento técnico.  

5. Uma nova geração influenciada pela anterior enfatiza a tecnologia além da técnica. 

Procura-se um aperfeiçoamento tecnológico, ou seja, ênfase no desenvolvimento de 

um estoque de equipamentos que sejam eficientes. Trata-se de uma demanda 

ressaltada pelo fato de que os traficantes de drogas apresentam uma facilidade 

imensa de se armar poderosamente. 

6. Com o caso do ônibus 174, o foco deixa de ser um crescimento tecnológico e passa 

a ser a gestão. Existe uma necessidade de planejamento. O BOPE não pode apenas 

ser uma organização que age de forma instintiva e reativa. Fala-se de um “choque de 

gestão”. Trata-se de integrar melhor todas as dimensões das competências 

(treinamento físico, técnico, equipamento e gestão), de forma que as ações passem a 

ser mais conscientes e conseqüentemente mais eficientes. No contexto geral o caso 

do ônibus 174 teve um efeito devastador para segurança pública. Chegaram a 

proclamar um plano nacional de segurança pública. O que era anteriormente um 

assunto apenas no nível do estado federativo passa a ser uma preocupação federal. O 

pós-caso174 é o momento de “renascimento do BOPE”. 
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7. Melhora de resultados. As mudanças surtem efeito. O BOPE fica anos sem perda de 

reféns, enquanto a competência de combate ao narcotráfico é sedimentada. As 

missões então se tornam mais sofisticadas. 

8. O livro e o filme, “Elite da Tropa” e “Tropa de Elite”, fomentam uma 

superexposição do BOPE à mídia, para o melhor e para o pior. No imaginário 

coletivo fica a idéia de uma força infalível, ao mesmo tempo isso significa mais 

responsabilidade, no entanto, nesse momento a unidade parece estar em condição de 

responder a qualquer demanda. 

9. Ações do BOPE nas UPP. As ações nas favelas da Rocinha e do Complexo da 

Penha e do Alemão são os momentos de maior auto-estima para a organização, neste 

momento histórico. 

10. Ascensão de oficiais, ex-comandantes do BOPE, ao alto comando da PMERJ, nos 

cargos de Comandante-Geral e Chefe do Estado-Maior Geral. O que mostra que o 

oficial do BOPE é prezado pela sua capacidade de gestão. Na mídia o BOPE ainda 

continua em alta. Por exemplo, pela voz ativa do Coronel Amêndola e de Rodrigo 

Pimentel, Capitão da reserva da PMERJ e ex-integrante do BOPE, como 

comentaristas de segurança. 

   

  Os resultados da pesquisa também apontam para características importantes no 

BOPE: o sentido e o significado do trabalho, expressos na missão e na qualidade dos vínculos 

entre os membros da organização e deles com a instituição.  

 Ao que parece estamos diante do que poderíamos chamar de modelo   

“bopeano” de gestão, diametralmente oposto ao estilo brasileiro de gestão 
57

.  
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 Através  das pesquisas desenvolvidas por Zanini
58

 e da análise das entrevistas 

realizadas neste trabalho de pesquisa, percebemos que os integrantes do BOPE se sentem 

sujeitos da ação. “Percebem-se comprometidos e responsáveis pelo seu próprio trabalho  e  

pelos resultados.  O indivíduo é estimulado a buscar os interesses do grupo. Ele se vê como 

sujeito ativo, responsável pelo empreendimento coletivo, se sentindo comprometido com os 

valores da organização. Não se verifica personalismo, nepotismo, impunidade e ausência de 

meritocracia” ZANINI et al. (2009, p.82 – 83) . 

  Os subordinados enxergam-se capazes e com poder suficiente para transformar 

a si mesmo e a realidade a seu redor. Estão inseridos num contexto de alta confiança e baixo 

distanciamento de poder, sendo estimulados ao exercício da autonomia e a concentrarem sua 

energia na busca de soluções aos dilemas organizacionais,  promovendo alta flexibilidade 

organizacional.   

  A horizontalidade das relações advém do reconhecimento de que na “ponta da 

linha”, as ações dos soldados, dos graduados
59

 e dos oficiais de baixa patente
60

, são tão 

determinantes quanto às do comandante do BOPE para o sucesso da organização.  

  A verticalidade reside no fato de que quem toma as decisões é o mais 

graduado, em tese o mais experiente, mas esse escuta a “ponta da linha” porque ele sabe que o 

conhecimento prático e experiência acumulada no campo são necessários. A equipe de oito 

policiais (a fração de tropa mínima para o engajamento em combate) seria um objeto de 

análise interessante e certamente será alvo de pesquisas futuras. Quando a missão é definida o 

papel de cada um já está pré-estabelecido, daí a importância da hierarquia. 

  Observa-se uma prática, não de se rejeitar a disciplina e a hierarquia militares, 

mas de torná-la mais ágil e flexível. Foi uma constante durante todas as entrevistas a 
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percepção de que existe efetivamente uma redução do distanciamento hierárquico entre os 

integrantes do BOPE. O que acontece é uma necessidade de praticidade, de tornar essa 

estrutura suficientemente flexível para responder com velocidade as demandas, que são 

imensas e caracterizadas pelo alto grau de complexidade. Tudo tem que funcionar no sentido 

do cumprimento da missão.  

  Ao que tudo indica, o papel da liderança entre os integrantes do BOPE, 

consiste fundamentalmente em “ressignificar e criar sentido para o trabalho do grupo” 

ZANINI et al. (2009, p.70).  Percebe-se que o líder no BOPE age como instrutor. “Procura 

estimular no indivíduo a visão das suas próprias virtudes pessoais, induzindo a ação 

autônoma do sujeito pelo exercício da razão a autodisciplina, gerando compreensão de seu 

papel no mundo e na organização. Nesse sentido desperta nos liderados virtudes e 

competências pessoais, gerando autoconfiança e responsabilidade sobre suas ações e 

fomentando autonomia na sua equipe”, id. (2009, p.82).   

   Confiança foi outro valor da organização presente em todas as entrevistas. O 

curso de Operações Especiais (desde o processo de seleção e o treinamento em si) tem a 

função de gerar a sensibilidade para esse tipo de valor mas, principalmente, ele pode ser visto 

como uma série de ritos que agregam o grupo, inculcando o sentimento de união entre os 

membros e de pertencimento ao BOPE. Fundamentalmente o curso é um teste “se você serve 

você passa
61

”. E cada curso pretende ser melhor que anterior. “Eu sei que os que foram 

formados depois de mim foram mais bem preparados do que eu” 
62

·. 

  “[...] É necessário o comprometimento de todos. As relações de poder não são 

baseadas nas patentes mais no respeito mútuo entre líderes e liderados. Esse respeito tem que 
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ser conquistado. E se conquista no campo. O fato de todos os líderes se exporem aos mesmos 

riscos que os liderados dá legitimidade para que as decisões que devem ser tomadas [...]” 
63

 

  Nossa investigação nos leva a constar que o processo seletivo rigoroso, que se 

constitui como um rito de passagem para um grupo de elite, a convivência com regras 

disciplinares rígidas que moldam o comportamento e a exposição constante ao alto risco de 

vida a que são submetidos os combatentes, promovem uma redução no distanciamento de 

poder, referindo-se aqui especificamente a dimensão de cultura em HOFSTEDE (1997). Na 

maioria das entrevistas, os integrantes da unidade reconhecem o sentimento de irmandade e 

fraternidade que envolve todos aqueles que passam a pertencer ao BOPE, e esse ingresso dá-

se por um rígido processo de seleção, onde se identifica e se separa aqueles que são “iguais” e 

aptos a pertencerem ao grupo, daquele que são inaptos ou “desiguais”. Nossa pesquisa sugere 

que esse contexto de inclusão de novos membros, a aplicação de regras disciplinares rígidas 

de convívio, a exposição frequente ao risco de vida e a consequente formação de um vínculo 

baseado em irmandade e fraternidade, fortalece o sentimento de pertencimento e reduz a 

distância hierárquica comumente encontrada numa organização militar convencional. Ou seja, 

ainda que permaneçam os efeitos da hierarquia militar, mecanismos de inclusão, integração e 

convivência social, bem como o contexto de alto risco promovem a redução da percepção de 

desigualdade entre os indivíduos membros da unidade e fortalecem os sentimentos de 

pertencimento. Assim, observamos que a redução da distância de poder e o sentido da missão 

comum são elementos estruturantes para o processo de seleção, treinamento, e operação da 

unidade, servindo como pano de fundo para estruturação de todos os demais processos.  

Percebe-se também que há espaço entre a posição individual e a forte 

coercitividade moral das “representações coletivas” (DURKHEIM, 1989), como no caso do 
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“Eu coletivo”, que se manifesta através do “espírito de corpo”, também observado por 

STORANI (2008). 

  Conforme definição de ZANINI, PINHEIRO NETO e COLMERAUER, 

(2011, p.50 – 51), espírito de corpo, “é um valor que vai bem além da formação convencional 

de uma equipe de trabalho. Revela que a força de um membro nunca estará nele mesmo, mas 

em seu grupo, e que essa força deve se submeter à razão e à boa técnica. Fundamenta-se na 

crença de que o BOPE é um lugar em que pessoas diferentes que perseguem os mesmos 

valores e adotam os mesmos princípios se reúnem para realizar algo maior. Significa que o 

combatente não constrói absolutamente nada sem uma missão em comum. Ter uma missão 

em comum, treinar e operar juntos com fortes laços de interdependência é o que constrói a 

excelência operacional. Mais importantes do que o indivíduo é a missão e as pessoas 

encarregadas de cumpri-la”.  

  ZANINI et al. (2013), identificam em sua investigação competências 

específicas do BOPE, em relação às exigências da situação, são elas: 1) velocidade de ação; 2) 

capacidade de coordenação ad hoc; 3) alta resolutividade; 4) forte competência para proteção 

mútua dos membros, com baixas taxas de acidentes e perdas em combate; 5) capacidade de 

atuar em cenários complexos e imprevisíveis, com ataques possíveis de qualquer direção. Seu 

trabalho se diferencia: 1) pela frequência e intensidade dos combates; 2) pela presença 

constante de altíssimo risco; 3) pela necessidade da conjugação de técnica, disciplina de 

treinamentos, disciplina operacional e coragem; 4) pela visibilidade política. Para seus 

membros, o senso de missão está relacionado ao combate ao crime organizado e à escalada de 

violência nas favelas utilizando-se de recursos heróicos como barreira para a escalada do mal. 

Chama a atenção na especificidade do trabalho dessa tropa os riscos diários à vida dos seus 

membros, a pressão psicológica constante, o estresse físico e mental das operações e a 

necessidade de conjugar velocidade de ação em cenários imprevisíveis e de grande risco com 
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coordenação para a ação em equipe e capacidade de ouvir, interpretar e obedecer aos 

comandos. 

  Respondidas as seguintes questões: 1) Qual o cenário operacional a que os 

integrantes do BOPE estão submetidos? 2) Qual a natureza das missões desenvolvidas pelo 

BOPE? 3) Como é a qualidade do vínculo entre os integrantes do BOPE? 4) Como é a seleção 

e o  treinamento a que estão submetidos os futuros integrantes do BOPE? 5) Qual o tipo de 

liderança que encontramos no BOPE e como se procede o seu  desenvolvimento? 6) Qual o 

grau de confiança entre os integrantes do BOPE? E cumpridos os objetivos intermediários 

propostos: 1) examinar a seleção e  o treinamento a que são submetidos os neófitos, 

candidatos ao BOPE; 2) investigar a liderança; 3) Analisar a qualidade do vínculo entre os 

integrantes do BOPE; e, 4) analisar a confiança entre os individuos no planejamento e na 

execução das operações da unidade; revela a  pesquisa qualitativa, na análise histórica, que a 

qualidade do vínculo dos indivíduos entre si, fortemente percebida pelo baixo distanciamento 

de poder e pelo “senso, ou sentido, de missão”, são fatores críticos. Observamos também que 

os vínculos de confiança e o estilo de liderança consultivo se desenvolvem também sobre 

esses elementos estruturantes e reforçam o sentimento de pertencimento a uma irmandade. 

Estes fatores críticos, que também podemos chamar de elementos estruturantes, constituem-se 

como base para os processos de seleção, treinamento e doutrina operacional, o que na visão 

dos entrevistados, são explicativos para os resultados de excelência do BOPE.  

  Retornando à reflexão original sobre a pergunta que promoveu o presente 

estudo: Que fatores críticos contribuíram para a construção da competência essencial do 

BOPE? Buscamos fundamentação teórica para averiguar a possibilidade de tratar esses fatores 

críticos como variáveis explicativas. 

  Obtivemos como resposta, que o baixo distanciamento de poder entre os 

integrantes do BOPE e o senso, ou sentido, de missão, são fatores críticos, que constituem-se 
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elementos estruturantes e base para os processos de seleção, treinamento e doutrina 

operacional. Esta capacidade de combinar, misturar e integrar recursos com produtos e 

serviços acabaram por formar o caminho percorrido pelo BOPE para construir sua 

competência essencial. Este é e objetivo final do trabalho, que fica assim alcançado.  

 Esta assertiva constitui a hipótese H¹ (Há relação entre a conjugação de 

determinados fatores críticos e o desenvolvimento da competência essencial do BOPE) deste 

trabalho de pesquisa, que está assim validada. 

 

 5. CONCLUSÃO  

   

  O trabalho de pesquisa teve como objetivo final identificar fatores críticos 

determinantes para a construção da competência essencial do Batalhão de Operações Policiais 

Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o BOPE.  Conduzimos nosso estudo 

utilizando método qualitativo para identificar tais fatores críticos.   

A competência essencial desta unidade pode ser definida como o desenvolvido 

nas técnicas de progressão e combate em locais de alto risco de operação, especialmente em 

favelas, no enfrentamento de conflitos com características de guerrilha urbana (ZANINI et al., 

2013). Observamos que os cursos de formação do BOPE são frequentados por policiais de 

diversas forças estaduais e federais, e de outras UOE de outros países. Nossa investigação 

constatou a necessidade do BOPE estar preparado para a difícil missão de combater o crime 

organizado instalado nos grandes conglomerados urbanos comumente chamados de favelas. 

Combater, neste contexto, significa lutar contra um inimigo real e constante; significa operar 

contra uma força poderosa, ascendente e renovável. 

 Comprova, pela análise criteriosa das entrevistas, pela discussão dos 

resultados, e pela simples constatação do cotidiano da cidade violenta revelada no conteúdo 
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da fundamentação teórica, que, apesar dos recentes avanços alcançados pela instalação das 

Unidades de Polícia Pacificadora, uma política de governo, ainda há uma luta de guerrilhas, 

um “conflito assimétrico” 
64

 sendo travado, e que o soldado do BOPE precisa estar preparado 

para tal realidade; sua formação não pode ser anacrônica neste particular. Por certo, verifica-

se, não ser uma guerra revolucionária, ideológica, mas não menos violenta, não menos 

incômoda, não menos preocupante. 

  Fundamentalmente os resultados da pesquisa apontam para características 

importantes no BOPE: o sentido e o significado do trabalho, expressos na missão e na 

qualidade dos vínculos entre os membros da organização e deles com a instituição.  

  Verificamos que o baixo distanciamento de poder e o sentido de missão 

comum são elementos estruturantes para os processos de seleção, treinamento e doutrina 

operacional, que formam o caminho percorrido pelo BOPE para construir sua competência 

essencial. Observamos que os vínculos de confiança e o estilo de liderança consultivo se 

desenvolvem também sobre esses elementos estruturantes, e reforçam o sentimento de 

pertencimento a uma irmandade. 

Concluímos que o BOPE estabeleceu um círculo virtuoso, de aprimoramento 

contínuo, através da conjugação dos fatores críticos analisados, que promoveram o 

desenvolvimento de uma competência essencial, o que explica as capacidades do BOPE, 

fazendo com que o nível de sucesso das operações seja uma realidade e o padrão de resposta 

às situações críticas seja cada vez mais elevado. 
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 Aquele que reconhece como o campo de batalha o conjunto de uma sociedade, inclusive sua cultura, buscando 

implodi-la. Esses eventos não reconhecem limites claros entre a guerra e a paz ou entre combatentes ou não-

combatentes, nem permitem identificar com precisão as  

frentes de batalha. São eventos assinalados por uma grande dispersão geográfica e valorizam em maior 

proporção do que em gerações anteriores o papel das operações psicológicas e o controle dos meios de 

comunicação social. Mariano César Bartolomé Janeiro-Fevereiro 2008  Military Review  
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 A relevância deste trabalho de pesquisa está no fato de o mesmo constituir 

elemento de argumentação científica ante as inovações do crime que, dia a dia, avança em 

organização, tecnologia e volume de ações. Somando-se isto à contemporaneidade e à 

decorrente escassez de estudos científicos sobre o assunto, revela-se como um campo fértil de 

interesse justificado para estudos sobre a gestão das unidades de Operações Especiais, 

submetidas a eventos extremos, suas particularidades e esforços de comando e controle na 

busca pelo alinhamento com estratégia organizacional, bem como, na investigação dos 

impactos das políticas e práticas de gestão de pessoas e relações de trabalho nessas 

organizações. 

 Por conseguinte, viável se tornou a pesquisa, porque buscou no universo do 

fato histórico em pleno desenvolvimento, os argumentos para sua realização. 

 O BOPE envolve aspectos administrativos, militares, policiais, ideológicos, 

físicos, jurídicos, econômicos, estéticos, religiosos e morfológicos. Portanto, acreditamos ser 

vasta a fundamentação teórica a ser visitada, sob diversas perspectivas, pois ainda há muito 

que refletir e produzir sobre ele.  

 

 

“VITÓRIA SOBRE A MORTE” 
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