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RESUMO 

 

Esta monografia trata do modo como são construídas as representações de gênero, 

considerando o contexto de trabalho das mulheres policiais lotadas no Batalhão de 

Operações Especiais da Policia Militar do Rio de Janeiro (BOPE) e as interações entre 

essas profissionais do sexo feminino e os policiais do sexo masculino dentro deste 

ambiente, composto em sua maioria por homens. A pesquisa tem como objetivo 

compreender questões relacionadas às desigualdades de gênero neste ambiente, o que 

inclui a hegemonia de uma lógica militarizada e masculinizada envolvida na construção 

do ethos policial no BOPE e, ao mesmo tempo, levar em consideração mudanças na 

dinâmica nesse espaço profissional, com o aumento do número de mulheres dentro desta 

unidade.   

 

Palavras-chave:  gênero, trabalho, militarismo, papéis sociais, BOPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABTRACT 

 

This monograph deals with the way in which the gender representations are 

constructed, considering the working context of the police women crowded in the 

Battalion of Special Operations of the Military Police of Rio de Janeiro (BOPE) and the 

interactions between these female professionals and the police officers of the male gender 

within this environment, composed mostly of men. The research aims to understand 

issues related to gender inequalities in this environment, which includes the hegemony of 

a militarized and masculinized logic involved in the construction of the police ethos in 

the BOPE and, at the same time, take into account changes in the dynamics in this 

professional space, with the increase in the number of women within this unit. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho trata dos discursos e representações de gênero elaboradas no 

contexto das relações de trabalho entre policiais do sexo feminino e masculino lotadas no 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Policia Militar do Estado do Rio e Janeiro. 

A presente pesquisa busca contribuir, ainda, para o debate levantado em pesquisas e 

relatórios anteriores (Ministério da Justiça, 2013; Soares e Musumeci, 2004) que chamam 

atenção para a particularidade do trabalho e da atuação das policiais mulheres na Policia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro considerada, aqui, mais especificamente no caso das 

interações entre as policiais mulheres e homens lotados no Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE), aonde as profissionais do sexo feminino representam um pequeno 

percentual do efetivo.   

Nos referimos, então, às condições de trabalho destas policiais, os discursos e 

representações de gênero construídas nesse ambiente, notadamente com relação a 

especificidade do trabalho das policiais mulheres no serviço administrativo em 

contraponto ao operacional, mas também a reprodução de situações de (des)igualdades de 

gênero e a ausência de políticas públicas, capazes de contribuir para garantir melhores 

condições de igualdade no ambiente de trabalho.  

Para esta análise, primeiramente será apresentada a identificação das questões que 

justificam a realização deste trabalho, uma breve revisão da literatura em torno dos 

conceitos de gênero e da bibliografia que apresenta a discussão em torno da divisão 

sexual do trabalho e da entrada das mulheres no mercado de trabalho e nas instituições 

policiais. Mais a frente, serão apresentados dados sobre os Batalhões Especiais e dados 

mais detalhados sobre o BOPE e a presença feminina neste ambiente profissional. Por 

fim, propomos analisar as questões apresentadas juntamente com seus conceitos e a 

discussão teórica em torno de temas relacionados as representações e discursos de gênero 

dentro das instituições policiais, a (des)igualdade de gênero, capaz de contribuir, ainda, 

para garantir melhores condições de trabalho para essas policiais.  

Busca-se entender como são construídos os discursos e as representações de 

gênero no contexto de trabalho de policiais do sexo feminino e masculino lotados no 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Policia Militar do Estado do Rio e Janeiro. 

Analisamos, assim, como as policiais mulheres e homens interagem neste ambiente de 
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trabalho que era, pelo menos até a década de 1980, exclusivamente composto por 

policiais do sexo masculino.  

 A partir da literatura dedica aos estudos de gênero, entendemos tal categoria c 

como parte de um conjunto de relações sociais e culturais apor meio das quais são 

atribuídos aos indivíduos papéis sociais específicos, independentes do componente 

biológico que aportam. Como apresenta Scott (1995):  

 

 

“(...) O termo ‘gênero’ torna-se uma forma de indicar ‘construções culturais’ – 

a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e 

às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente 

sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. ‘Gênero’ é, 

segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 

(1995, p.75). 

 

 

No caso do ambiente profissional do qual tratamos, é possível notar uma 

perspectiva fortemente masculinizada, tendo como principais características a 

militarização e a obrigatoriedade de cursos especiais de alto grau de dificuldade, 

principalmente na questão física. Nem todos os policiais lotados no BOPE, contudo, 

possuem os cursos oferecidos pelo batalhão. A realização de tais cursos contribui, 

inclusive, para estabelecer uma distinção, nesse contexto profissional, entre os chamados 

‘cursados’ e os que não passaram por essa etapa, sendo atribuído aos primeiros um maior 

prestigio em relação aos demais.   

Uma característica importante diz respeito, ainda, ao fato das policiais femininas 

nunca terem concluído o processo seletivo que dá acesso aos cursos do BOPE. A atuação 

das mulheres policiais fica restrita, assim, aos serviços administrativos que possuem, 

nesse ambiente, menor prestigio em relação às atividades operacionais que são realizadas 

geralmente por aqueles que possuem os cursos. Independente disso, tanto os policiais 

homens como mulheres, por pertencerem ao batalhão, gozam dos mesmos benefícios 

individuais como gratificações e recompensa por metas de produção, por exemplo, que os 

policiais homens que realizam serviços operacionais no BOPE, sendo observadas 

opiniões divergentes deste efetivo sobre a condição de trabalho das mesmas na unidade. 

Como objetivo específico, busca-se, ainda, analisar se estas relações de gênero 

afetam o trabalho das policiais mulheres ou se interferem de alguma forma nas atividades 
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em geral do Batalhão. Se estas policiais se sentem reconhecidas pelos seus trabalhos 

realizados e, ainda, como é a visão dos policiais homens lotados na unidade em relação à 

presença de policiais mulheres no efetivo do BOPE.  

 

IDENTICAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

  

 Em 2012, após onze anos de ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) e tendo passado por diversos batalhões convencionais, comecei a fazer parte do 

efetivo do BOPE. Ao chegar nesta unidade, logo de início, me surpreendeu o fato de existirem 

apenas quatro policiais mulheres no efetivo geral do batalhão, sendo estas duas praças1 e duas 

oficiais2. Tal situação me pareceu bastante diferente das que observei nos batalhões nos quais 

trabalhei, na medida em que, mesmo com efetivos quantitativos inferiores aos de policiais 

homens, as policiais mulheres se encontravam atuantes na maioria dos serviços, conforme sua 

graduação ou posto, entre serviços burocráticos e/ou operacionais.  

 No período em que estou lotado no BOPE observei, ainda, algumas diferenças nas 

relações sociais entre policiais homens e mulheres em comparação aos batalhões convencionais 

onde já trabalhei. Nessa Unidade de Operações Especiais, é notável que a policial mulher 

possui uma certa restrição nos serviços operacionais, situação que não é tão observada em um 

batalhão convencional. As policiais femininas geralmente permanecem somente em seu 

pequeno grupo, nas dependências da unidade e são vistas com freqüência apenas nos horários 

de entrada e saída ou do café da manhã e almoço e em suas seções de trabalho. Dificilmente 

durante o expediente alguma policial mulher é vista transitando pelo batalhão.  

 Já observando os policiais homens é notável, por parte de alguns, certo distanciamento em 

relação às mulheres nos espaços comuns do batalhão, o que não ocorre dentro das seções 

internas onde se percebe uma maior proximidade entre os homens e mulheres. Também foi 

observado certo descontentamento por parte dos policiais homens em relação a estas policiais 

mulheres na unidade. Elaboram queixas, já que essas policiais dificilmente são empenhadas em 

serviços operacionais que envolvem situações de risco, na medida em que não possuem os 

cursos que são as portas de entrada do batalhão, como é exigido para os homens. No período 

                                                           
1 Praça - Carreira militar que consiste na execução de tarefas, onde o policial militar praça inicia sua 
carreira como soldado passando as graduações de cabo, sargento e subtenente. 
2 Oficiais - Carreira militar que consiste no planejamento de tarefas e funções de comando, onde o policial 
militar oficial inicia sua carreira como tenente passando ao posto de capitão, major, tenente coronel e 
coronel. 
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em que estou fazendo parte deste batalhão percebi, por sua vez, algumas transformações no 

contexto dessas policiais femininas no BOPE, como crescimento no efetivo das mulheres e a 

percepção de uma maior proximidade por parte dos policiais homens.  

 Em 2016, em virtude da minha participação como aluno do curso de Especialização em 

Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública pela Universidade Federal 

Fluminense, alem das aulas regulares, assisti palestras e participei de varias discussões sobre o 

tema de relações e representações de gênero. A partir dessa experiência, as situações citadas e 

vivenciadas no ambiente de trabalho foram pensadas de uma nova perspectiva que vieram a 

motivar a realização deste trabalho, no qual busco analisar as interações entre as policiais 

femininas e masculinos, bem como as transformações ocorridas neste batalhão que compreende 

um ambiente diferenciado dos demais, com uma cultura totalmente militarizada baseada na 

concepção de hierarquia e disciplina, dispondo de elementos próprios como rotinas, valores e 

praticas específicas se comparadas aos batalhões convencionais. 

 

METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho, foi feito levantamento e revisão bibliográfica 

proposta pelo curso e indicada pela orientação. Entre os meses de março e julho do ano 

de 2017 realizei, ainda, trabalho de campo no sentido de observar a dinâmica de interação 

entre os policiais masculinos e femininos nas dependências do Batalhão de Operações 

Especiais da PMERJ. Para tentar melhor entender os discursos elaborados em torno da 

atuação das policiais femininas nesse ambiente profissional e, assim, compor os dados 

analisados, foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas que foram gravadas, 

sendo três delas com policiais mulheres, uma soldado, uma cabo e uma subtenente, e duas 

entrevistas com policiais homens, dois sargentos sendo um cursado do BOPE e outro que 

não possui os cursos do batalhão. Nessas entrevistas, foram criados nomes fictícios para a 

preservação da identidade dos entrevistados. Notamos, ainda, que as categorias nativas 

aparecem em itálico. 
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Tabela 1 – Distribuição dos Policiais Entrevistados. 

 

Entrevistada(o) Sexo Graduação 

Márcia Feminino Soldado 

Letícia Feminino Cabo 

Joana Feminino Subtenente 

Fábio Masculino Segundo Sargento  

Robson Masculino Terceiro Sargento  

 

 

Perfil dos entrevistados 

 

Márcia - 37 anos, casada, soldado com 5 anos de serviço na corporação, já trabalhou no 

Quartel General, UPP do Alemão  e está no  BOPE  a dois anos e meio. 

Letícia - 33 anos, solteira, cabo 6 anos e meio de serviço na corporação, já trabalhou na 

UPP Macaco  e está  no BOPE a 3 anos e meio.  

Joana - 53 anos, casada, Subtenente 27 anos de serviço na corporação, já trabalhou no 

choque e está no BOPE a 16 anos. 

Fábio - 44 anos, casado, Segundo Sargento com 17 anos na corporação e 16 anos no 

BOPE, possui o Curso de Operações Especiais. 

Robson - 38 anos, Terceiro sargento, Casado com 15 anos na corporação e 05 anos no 

BOPE, não possui nenhum curso operacional da unidade. 

  

Durante o trabalho de campo, tomei notas e estabeleci diversas conversas 

informais sobre o tema de relações de gênero, nesse caso, considerando a interação de 

policiais masculinos e femininas, junto a praças e oficiais lotados na unidade. Também 

foram feitas consultas na seção de departamento de pessoal da unidade quanto ao 

quantitativo e a alocação das policiais mulheres, consultas a SIEsp3 do BOPE e do 

                                                           
3 SIEsp - Seção de instrução Especializada, setor que é responsável pela elaboração e execução 
de estágios, treinamentos e cursos das unidades operacionais subordinadas ao COE.  
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Comando de Operações Especiais COE4 quanto a participação das policiais mulheres nos 

cursos operacionais oferecidos por essas unidades, consulta ao departamento de pessoal 

da PMERJ Sispes5 pela internet, consultas ao site Oficial da PMERJ6 e consulta a 

material jornalístico, tal como uma entrevista realizada no ano de 2011 cedida pelas 

policiais mulheres lotadas no BOPE a revista Marie Claire7. 

 

A ENTRADA DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

   

Como afirmam Tardin e Da Gama Lima (2016), a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho aconteceu de uma forma lenta, significativamente após a Primeira 

Guerra Mundial e intensificada após a Segunda Guerra Mundial, impulsionada por um 

processo de importante transformação nas relações de gênero que ocorreram 

principalmente ao longo do século XX. As profissões que eram consideradas masculinas 

como é o caso do militarismo, fortemente associado às representações de virilidade e 

força atribuídas ao homem, sofreram ainda maiores obstáculos. Nesse processo, as 

mulheres continuavam historicamente associadas as tarefas domésticas, responsáveis 

pelos cuidados com a família e as quais eram atribuídas  limitações físicas se comparadas 

aos homens.  

 

“Percebemos que mesmo no século XXI velhos paradigmas 

continuam a limitar a presença feminina em igualdade de condições com os 

homens, o que demonstra a persistência, no Brasil, da ideologia patriarcal e da 

crença de que a mulher deveria seguir seu “destino biológico” ser mãe e esposa 

acima de qualquer outra coisa. Nesse sentido, a maternidade tornar-se-ia um 

impedimento para o sucesso profissional da mulher.”  (Tardin; Da Gama Lima, 

2016, pg.71). 

 

 

                                                           
4 COE - Comando de Operações Especiais, Unidade da PMERJ que é responsável pelo 
comando das unidades operacionais especiais CHOQUE, BOPE, GAM e BAC. 
5 Sispes- Sitema de pessoal da PMERJ, endereço https://sispes.pmerj.rj.gov.br 
6 Site oficial da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, endereço https://pmerj.rj.gov.br/ 
7  Fonte: http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Common/0,,EMI259459-17737,00-
BATOM+NA+CAVEIRA+UMA+CONVERSA+EXCLUSIVA+COM+AS+UNICAS+QUATRO+MULH
ERES+DO+BO.html 
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A ENTRADA DAS MULHERES NAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS 

 

Segundo Soares e Musumeci, (2004), a presença feminina nas instituições 

policiais no Brasil passou a ser significativa ao longo da década de 1980, se diferenciando 

de estado para estado da federação e de instituição para instituição. Para esta descrição, 

estou considerando somente as policias estaduais Judiciárias (Policia Civil) e as policias 

estaduais ostensivas (Policia Militar), haja vista que nessas duas instituições foram 

observados fatores distintos tanto para a entrada destas policiais, como para o seu 

aumento de efetivo e espaço de atuação reconhecido junto ao campo de Segurança 

Pública. 

No caso da Policia Civil, um dos grandes fatores de entrada de policiais femininas 

foi a pressão dos movimentos feministas a época, na medida em que as ativistas 

chamavam atenção para o tratamento concedido no interior do sistema de justiça criminal 

e segurança publica brasileiro com relação a problemática dos crimes de violência contra 

a mulher e a violência doméstica. Uma das políticas públicas para atender a essas 

reivindicações foi a criação das Delegacias de Atendimento a Mulher (DEAM’S), uma 

inovação que não só veio a contribuir para o avanço no tratamento dos crimes contra a 

mulher, mas também constitui um reconhecimento tanto das Instituições de Segurança 

Pública como de movimentos sociais na valorização do papel profissional da mulher nas 

conduções destes tipos de ocorrência (Soares e Musumeci, 2004). 

Já no caso das policias militares, estas mesmas autoras afirmam que a entrada das 

mulheres não tem uma ligação direta com pressões exercidas por movimentos feministas 

como no caso da policia civil, mas sim com uma proposta de melhoria da imagem 

institucional destas corporações militares, largamente desgastadas no período de 

redemocratização do país, considerando a relação das instituições militares com o 

anterior Regime de Ditadura. A ausência de um planejamento mais especifico de 

incorporação e de atuação destas novas policiais militares, tal como veio a acontecer na 

policia civil, resultou praticamente em um improviso destas policiais nas corporações, 

sem apresentar inicialmente qualquer avanço tanto para atuação institucional como para 

valorização destas profissionais. Como apresentam Soares e Musumeci (2004): 
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“O mesmo acontece quando se trata da absorção das mulheres nos quadros 

policiais: a falta de uma visão institucional do lugar feminino na corporação faz 

com que prevaleçam o senso comum e as avaliações de cada policial, baseadas 

nas representações que informam suas experiências empíricas. Por outro lado, 

não havendo associações de defesa dos interesses das mulheres policiais ou 

uma cultura policial feminina que resgate e valorize a história e as 

singularidades da contribuição das mulheres, as percepções sobre seu papel na 

corporação flutuam ao sabor dos julgamentos individuais.” (2004, pg.184). 

 

Considerando que a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi criada em 

1809, é importante notar que somente em 1982, ou seja, 173 anos após sua criação, foram 

admitidas as primeiras mulheres em seus quadros de efetivo, quando 158 mulheres se 

tornaram as primeiras praças da corporação. De acordo com dados obtidos na página 

oficial da corporação, em 1983 ingressaram as primeiras cadetes, 14 alunas que seguiram 

a carreira do oficialato. Em maio de 2017, a PMERJ contava com um efetivo de 4.482 

mulheres, 1003 oficiais e 3479 praças, o que representa 9,8% de toda a tropa da Polícia 

Militar, divididas em praticamente todas as unidades da corporação, com destaques para 

o quadro de saúde, com 1.386 policiais mulheres com formação nesta área, entre médicas, 

enfermeiras e técnicas, o que representa 53% deste efetivo. As Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs), por sua vez, conta com 757 mulheres policiais atuando diretamente 

com o policiamento de proximidade e 17 oficiais superiores que integram cargos de 

comando.8   

 

OS BATALHÕES E OS POLICIAIS ESPECIAIS   

   

 Para uma melhor compreensão do cenário de realização desta pesquisa, 

destacamos as unidades da PMERJ, responsáveis por realizar tarefas operacionais de 

“atividades fim”9 e que podem ser divididas entre: os Batalhões, as Unidades de Polícia 

Pacificado (UPP’s) e as Unidades Especiais. Dentre as Unidades Especiais existe, por sua 

vez, o Comando de Operações Especiais (COE) integrado por quatro Unidades Especiais: 

o Batalhão de Choque, o BOPE, o Grupamento Aéreo Marítimo (GAM) e o BAC. O que 

                                                           
8 Fonte https://pmerj.rj.gov.br/forca-feminina-na-policia-militar-corporacao-conta-com-4-482-mulheres/ 

 
9 Atividades fim – Categoria do meio policial para identificar tarefas operacionais. 
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difere as unidades integrantes do COE de outros batalhões da PMERJ é a exigência de 

cursos de formação especial, específicos de cada unidade do COE. Trata-se de rigorosos 

testes físicos de seleção e formação que visam capacitar estes policiais para as suas novas 

funções operacionais, o que envolve uma dimensão não só técnica mas também 

emocional, transformando estes policiais cursados em policiais institucionalmente 

reconhecidos como “especiais” e os diferenciando daqueles que não possuem os cursos 

das unidades, reconhecidos como policiais “comuns” ou “convencionais”, integrantes dos 

batalhões que não fazem parte do COE.  

 As informações relativas a participação das mulheres policiais nos cursos das 

unidades operacionais, obtidas na SIEsp do COE, indicam que as praças já foram 

matriculadas em alguns cursos como o Curso de Controle de Distúrbios Civis (CCDC) do 

Batalhão de Choque,  o Curso de Ações Táticas do BOPE  (CAT)10 e o Curso de 

Condutor de Cães, do BAC. Apenas uma policial mulher que atua no BAC concluiu com 

êxito o treinamento de cinco semanas, o que habilita os policiais a conduzir cães no 

emprego policial. Algumas mulheres possuem, ainda, o extinto Curso do Grupamento 

Aéreo Marítimo (GAM). A complexidade desses cursos em unidades operacionais da 

PMERJ vinculadas ao COE podem ser identificadas, por exemplo, a partir das entrevistas 

concedidas por algumas policiais atuantes no BOPE a revista Marie Claire, no ano de 

2001.  

 

“Fui a primeira mulher a fazer o curso do GAM. Passei no processo 

seletivo, dificílimo. E, logo no primeiro dia, o coronel disse que eu tinha de 

raspar o cabelo. Reclamei que isso não estava escrito em lugar nenhum e disse 

que não ia cortar. Aí ele me explicou que, para que o meu cabelo não prendesse 

na corda que vai no helicóptero, eu teria de cortá-lo. Passei um dia pensando 

nisso e, como queria muito fazer o curso, decidi cortar. A cabeleireira fez um 

rabo alto e, ‘pá’, cortou de uma vez só. Chorava tanto no salão, que uma 

criancinha veio me consolar. ‘Fica calma, fica’. Doeu. Mas valeu. Fui a 

primeira colocada do curso e os homens que não entraram disseram, de inveja, 

que foi um curso de frutinha. É assim mesmo. Mulher na PM tem de provar 

mais que homem.” (Capitão Marlisa em entrevista a revista Marie Claire, 

2011). 

 

                                                           
10 CAT- Curso de Ações Táticas ministrado pelo BOPE-RJ 
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“Não, não fizemos o Curso de Operações Especiais. É muito duro para 

uma mulher, e bem pior do que mostra o filme, física e moralmente. Não 

podemos dar detalhes, mas acaba sendo incompatível com o perfil feminino. A 

nossa estrutura não sustenta. Só de armamento são mais ou menos 20 a 25 kg, 

fora a mochila, o fardamento. Já teve uma mulher da Marinha que se inscreveu 

no CAT , mas não suportou.” (Capitão Bianca em entrevista a revista Marie 

Claire, 2011). 

 

 No que diz respeito ao trabalho das mulheres policiais no Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE), a participação ou não nos cursos oferecidos, bem como a atuação 

profissional em setores específicos desse ambiente profissional nos permitem pensar uma 

série de questões relativas aos discursos e representações de gênero elaboradas por 

homens e mulheres em um ambiente fortemente militarizado e masculinizado sob vários 

aspectos.   

 “Força e honra” é o brado que ecoa após a formação diária nas instalações do 

BOPE. Entre as equipes de policiais que estão assumindo um dia normal de serviço na 

unidade, há uma que se destaca das outras: a equipe de serviços burocráticos. Constitui a 

única composta por policiais mulheres, as chamadas “FEM”, categoria nativa do meio 

policial para se referir as mulheres policiais.  

 A presença destas policiais no BOPE, tal como em outras unidades da PMERJ, 

não era comum até pouco tempo atrás. Nos filmes Tropa de Elite I e II, por exemplo, 

enquanto obras de ficção baseadas no cotidiano da unidade e cujo sucesso no cinema 

nacional é expressivo, não é observado a presença das mulheres policiais no cotidiano do 

batalhão, sendo a primeira produção feita no final da década de 1990 e a segundo no final 

da década de 2000.  

 Nos dois períodos em que foram lançados os filmes, contudo, já havia policiais 

mulheres fazendo parte do efetivo do batalhão, mas cumprindo o expediente regular da 

unidade responsável exclusivamente pelos serviços administrativos. De acordo com um 

funcionário do departamento de pessoal da unidade com o qual conversei, a partir de 

2014, devido aos grandes eventos que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, 

como Copa do Mundo de futebol e Olimpíadas Rio 2016, o batalhão teve um aumento 

considerável em seu efetivo. Esta demanda, por sua vez, permitiu a entrada de mais 

policiais mulheres. Segundo a consulta realizada no site do Sistema de pessoal da PMERJ 



20 
 

(SISPES), em junho de 2017, existem 18 policiais mulheres para um efetivo total de 487 

policiais lotados na unidade, onde as policiais mulheres não chegam a 4% deste efetivo. 

“Policial fem, aqui não serve para muita coisa, infelizmente eu não tenho na 

fem a mesma força de trabalho que eu tenho do policial masculino, se fosse por 

mim não teríamos fems aqui”. (Oficial Superior do BOPE em pergunta sobre a 

lotação das Mulheres policiais na unidade)  

  

 Em relação batalhão que esta sendo realizada a pesquisa, estamos falando de uma 

unidade operacional com prestigio no meio policial, os filmes Tropa de Elite I e Tropa de 

Elite II foram um marco de visibilidade da unidade tanto cenário nacional como 

internacional, o BOPE hoje se transformou uma marca que pode ser vista em roupas, 

brinquedos, artigos de presentes e suplementos esportivos, por exemplo, sempre se 

destacando o emblema da caveira. Emblema este que é o símbolo maior do batalhão, 

segundo Storani (2006) o emblema da caveira começou a ser adotado em 1980 

 

Imagem 1 - Emblema do BOPE 

 

                  

 

“Um disco preto, representando o luto permanente, ornado por 

uma borda em vermelho, representando o sangue derramado 

em combate; no centro do disco se inscreve um desenho de 

crânio humano, representando a morte, com um sabre de 
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combate o trespassando de cima para baixo, representando a 

vitória sobre a morte em combate; o conjunto é ornado por 

duas garruchas douradas cruzadas, que simbolizam, 

internacionalmente, a polícia militarizada.”  Storani (2006, 

pg.42) . 

 

 As atuais dependências do batalhão ficam situadas no bairro das Laranjeiras, Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro, uma obra inacabada de quatro andares, mais subsolo e o 

terraço que dá uma bela vista para o Cristo Redentor e para a baia de Guanabara. O que 

seria um hotel da década de 1950 foi adaptado como batalhão e tem como principais 

características as pinturas pretas foscas e o emblema da caveira estampado em vários 

locais da unidade. As viaturas, os chamados “caveirões”, veículos blindados utilizados 

nas operações policiais também são pintados de preto fosco com o emblema do batalhão. 

Sobre as dependências do BOPE e a alocação das mulheres foi verificado que para os 

homens existem diversos alojamentos divididos por graduação ou posto, Alojamento de 

cabos e soldados, alojamento de sargentos e subtenentes, alojamento de oficiais 

subalternos e oficiais superiores, enquanto para as policiais mulheres existe apenas um 

único alojamento compartilhado. 

 Para fazer parte deste efetivo, como o próprio filme Tropa de Elite I relata, há um 

grau de dificuldade e sofrimento tanto físico quanto psicológico, considerando a 

participação no Curso de Operações Especiais o COESP11, considerado um dos 

treinamentos policiais mais difíceis de ser concluído. Este possui quatro meses de 

duração e é composto de módulos como sobrevivência, curso de montanha, mergulho, 

paraquedismo, armamento, tiro de precisão, defesa pessoal, primeiros socorros, 

patrulhamento rural, ainda que o seu foco principal seja o patrulhamento urbano. Durante 

o curso, os alunos são submetidos a longas travessias, afogamentos, privação de comida e 

sono, surras e outras situações extenuantes com a finalidade de aprender a controlar 

melhor sua agressividade. De acordo com os dados da própria SIEsp do BOPE, 

geralmente a conclusão do mesmo tem um percentual abaixo de 20%. Como apresenta 

Storani (2006): 

 

                                                           
11 COESP - Curso de Operações Especiais ministrado pelo BOPE–RJ,  
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“O Curso de Operações Especiais, grosso modo, é um programa de 

treinamento que tem por objetivo socializar conhecimentos e desenvolver 

habilidades específicas de policiais que se submetem voluntariamente ao 

processo que os preparam para atuar como o último nível de “força” 

empregada pelo Estado.”  (2006, pg.46) 

  

 O Curso de Ações Táticas tem uma duração de aproximadamente 45 dias e é 

focado principalmente no patrulhamento urbano, possuindo um percentual de 

aproveitamento melhor do que o COESP. Cerca de 45% dos matriculados concluem o 

curso considerado o mais completo e difícil entre os treinamentos de ações táticas em 

todo território nacional. O COESP e o CAT são os dois principais cursos ministrados pelo 

BOPE, sendo estes dois cursos as portas de entradas para ingressar no efetivo da unidade 

e são meios de reconhecimento e prestigio no batalhão. Dentro da instituição quem possui 

o COESP desfruta de um maior reconhecimento do que quem possui o CAT. Na consulta 

feita a SIEsp do BOPE sobre as participações das mulheres nos cursos do batalhão, foi 

informado que, em relação ao CAT, policiais mulheres já passaram pelo processo 

seletivo, mas sem sucesso, e uma militar das forças armadas, matriculada como 

convidada não conseguiu concluir o curso. Em se tratando do COESP, por sua vez, 

jamais foi disponibilizado vagas para as mulheres.  

 É preciso dizer, contudo, que nem todo o efetivo da unidade é composto pelos 

cursados. Além dos caveiras, categoria nativa adotada na instituição para fazer referência 

aos policiais que possuem o curso do COESP, os catianos se referem aos  policiais que 

concluíram o curso do CAT. Existem, então, policiais que não dispõem destes cursos em 

seu currículo. Estes são apelidados na unidade de peito liso, uma referência aos policiais 

que não possuem os cursos ministrados pelo batalhão e as suas insígnias fixados no peito. 

Estes e estas policiais sem os cursos do batalhão dificilmente serão empenhados em 

atividades operacionais da unidade. Irão compor, então, funções administrativas e de 

apoio às atividades operacionais, justamente nas quais as policiais estão inseridas. Os 

profissionais que não entraram na unidade por meio dos cursos, geralmente o fazem por 

meio de transferências e para funções especificas como serviços burocráticos, serviços de 

obra, mecânicos, cozinha, operador de tratores, motorista de veículos pesados, dentre 

outras funções.  
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 Durante a realização dessa pesquisa foi observado que existe uma grande 

concorrência para se fazer parte do efetivo do BOPE e não é somente pelo fato de 

pertencer a uma unidade de prestigio na instituição. O batalhão oferece uma série de 

benefícios em relação aos batalhões convencionais, diferença nas escalas de serviço que 

em geral são mais espaçadas do que os outros batalhões, assim como contam com 

gratificações pecuniárias especificas, além de condições de trabalho e segurança pessoal 

diferenciados dos outros, já que para o efetivo desta unidade são acautelados armas e 

coletes individuais que podem ser utilizados pelo policial mesmo gozando folga. 

 

O BOPE é distribuído da seguinte forma: 

 

• Equipes de serviço: é onde se encontra o principal efetivo da unidade, são as 

equipes que realizam as operações cotidianas e que atuam nas prioridades ao 

sejam acionadas por outros batalhões de área. 

• UIT: unidade de intervenção tática é um grupamento criado especificamente para 

o gerenciamento de crises, principalmente quando envolve ocorrências com reféns 

ou tentativas de suicídio compostas pelo Grupo de Negociação e Análise (GNA), 

Grupo de Atiradores de Precisão (GAP) e o Grupo de Retomada e Resgate 

(GRR). 

• UEDT: Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte composta por tratores , 

reboques e explosivistas, necessários para a retirada de barricadas e facilitar o 

acesso as comunidades. 

• Unidade Médica: composta por médicos, enfermeiros, dentistas e paramédicos de 

combate. 

• SIEsp: seção de instrução especializada, é a seção responsável pelos cursos, 

estágios e instruções em geral ministrados pelo batalhão. 

• Seções internas: é o efetivo que realiza os serviços burocráticos da unidade e são 

divididos em: 

• P1 - Seção de departamento de pessoal, 

• P2 - Seção de serviço reservado, 

• P3 - Seção de planejamento operacional, 

• P4 - Seção de controle logístico, 
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• P5 - Seção de comunicação social (ComSoc),  

• Secretaria,  

• SsJd - Seção judiciária, 

• Rumb - Reserva única de material bélico, 

• Tesouraria,  

• Gabinete dos comandantes 

 

AS POLICIAIS MULHERES NO BOPE  

 

Em 2001, a primeira policial mulher é lotada no BOPE, permanecendo durante 

quatro anos, até 2005, sem a companhia de outras policiais na unidade. A partir do ano de 

2010, é possível acompanhar, como apresentado na tabela abaixo, que as mulheres 

ganharam um maior espaço no batalhão. 

 

Tabela 2 - Distribuição das policiais mulheres no BOPE por ano. 

 

Ano Nº de policiais mulheres 

2001 1 

2005 2 

2009 3 

2010 4 

2012 5 

2013 6 

2014 17 

2015 13 

2016 16 

2017 18 

Fonte: Seção de departamento de pessoal P1   
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Tabela 3 – Distribuição das Policiais mulheres no BOPE por patente ou graduação. 

 

Patente ou Graduação Numero de Policiais 

Capitão 1 

Subtenente 1 

3º sargento 2 

Cabo 7 

Soldado 7 

Fonte: Seção de departamento de pessoal P1 

Tabela 4 – Distribuição das Policiais mulheres no BOPE por seções. 

 

GRR 1 

Rancho 2 

P1 1 

P2 1 

P4 1 

RUMB 1 

SSJD 2 

Ordenança 1 

Siesp 1 

Consoc 2 

Secretaria 2 

Fonte: Seção de departamento de pessoal P1 

 

Em julho de 2017 quando foi elaborada a tabela 4 contendo a distribuição do 

efetivo das policiais mulheres por seção de trabalho, duas se encontravam no gozo de 

férias e uma se encontrava no gozo de Licença Especial12.  

 

 

                                                           
12 Licença Especial ou Licença Prêmio – licença de 6 meses do qual o policial da PMERJ tem direito a cada 
10 anos de serviço. 
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AMBIENTE HOSTIL PARA AS MULHERES 

  

No que diz respeito a inserção dessas profissionais no BOPE, todas as policiais 

entrevistadas relataram um processo de entrada no batalhão semelhante. Foram 

convidadas por colegas policiais que já faziam parte da unidade a continuarem a realizar, 

no BOPE, serviços que já realizavam em seus antigos batalhões ou, ainda, serviços que 

exigem algum tipo de especialização. Como relatou a Soldado Márcia:  

 

“Foi um convite de um tenente da unidade que falou que aqui estava 

aumentando o efetivo por causa da época da copa e perguntou se eu não queria 

vir para cá trabalhar, ele achou por bem me convidar porque eu tenho 

especialização em recursos humanos tanto que eu vim para trabalhar na P1, não 

foi cogitado nem em outra seção”. (Soldado Márcia.  Entrevista realizada em  

junho de 2017). 

 

Quando perguntadas acerca da motivação para trabalharem no BOPE, todas as 

entrevistadas também responderam de forma também parecida: tinham vontade de 

pertencer a uma tropa diferenciada, uma tropa que não tinha fama de corrupta, sempre 

destacando algum ponto positivo da imagem externa que é passada pelo batalhão perante 

a instituição e a sociedade. As respostas começaram a suscitar, por sua vez, algumas 

questões relacionadas às relações de gênero nesse espaço profissional. Tal como no 

trecho da entrevista realizada com uma cabo: 

 

“Aqui em si é o local onde noventa e nove por cento da policia queria estar, é 

um batalhão diferenciado, não tem como, com todas as problemáticas que 

envolvem esse lugar, ser um ambiente totalmente hostil parar a mulher, aqui é 

o lugar onde todo mundo gostaria de estar, inclusive as “fem”, algumas têm até 

medo de vir para cá e no começo eu também tive, na época a minha 

preocupação era a minha estadia aqui como é que eu iria provar o meu 

merecimento de estar aqui, se quando eu vim para cá eu era tropa e não sabia 

mexer com papel da policia. Aqui você precisa provar o seu merecimento de 

estar aqui, aqui não é o lugar para a pessoa passarem brancas nuvens, ela tem 

que vir pra cá seja através de uma porta como foi a minha ou a porta principal 

que é a do curso, como eles falam aqui, mesmo você sendo cursado aqui dentro 
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você tem que provar o seu valor aqui dentro não basta só botar um breve no 

peito e ficar esperando as coisas acontecerem.” (Cabo Letícia em entrevista em 

junho de 2017). 

  

Quando a Cabo Letícia fala “ser um ambiente totalmente hostil parar a mulher” já 

fica demonstrada a sua percepção de discriminação em relação à atuação das mulheres 

dentro do ambiente do batalhão. Outra questão relevante pode se pensada a partir dos 

trechos: “provar o seu merecimento de estar aqui”, “você tem que provar o seu valor” 

que, juntamente com os relatos de outras entrevistadas, mostra uma pressão não só por 

parte dos comandantes, situação normal no meio do militarismo tanto para homens 

quanto para mulheres, mas também uma pressão de boa parte da tropa em relação ao 

serviço executado por essas policiais. As entrevistadas relataram existir tal pressão, ainda 

que não explicitando uma relação direta com o fato de serem mulheres e sem definir 

exatamente a forma como esta ocorre.  

Segundo Bourdieu (2011), o conceito de “Dominação Masculina” se apresenta 

como uma forma de violência simbólica e que muitas das vezes não é percebida pelas 

vitimas que são submetidas a esse tipo de violência. A dominação masculina é 

conceituada em estruturas de dominação que fazem parte de uma construção social que, 

com o passar do tempo, foi se naturalizando na submissão do sexo feminino em relação 

ao masculino. Assim, essa estrutura vai se reproduzindo socialmente inclusive pelas 

mulheres, com a visão de uma inferioridade biológica, justificando assim a legitimidade 

deste conceito. A fala de uma entrevistada nos permite entender melhor essa situação: 

 

“Nos não podemos expressar muito as nossas opiniões e não temos muita 

autonomia para abordar algum assunto, até mesmo na área administrativa, 

temos que se fechar muito,” (Soldado Márcia. Entrevista realizada em junho de 

2017). 

 

Assim, é importante dizer, a partir do levantamento feito nessa pesquisa, que a 

restrição de trabalho ao setor administrativo é algo que afeta não somente as mulheres, 

mas todos os policiais que não possuem os cursos operacionais da unidade, mesmo que 

em igualdades de posto ou graduação. É observada certa subordinação, sobretudo 
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simbólica, com relação aos seus pares13 policiais que possuem os cursos operacionais da 

unidade, como pode ser observado nas entrevistas, quando perguntamos sobre como é ser 

Policial no BOPE: 

 

“É diferente porque nos não temos o curso do CAT e nem o COESP. Aí os 

meninos veem a gente como desmerecida de estar aqui, mais eu não me abalo 

não, eu respeito que é pensamento de cada um, e os que me conhecem me 

conhecem pelo trabalho” (Soldado Márcia em entrevista em junho de 2017). 

 “Ser mulher no BOPE tem aquela coisa de você não ter curso né, existe um 

preconceito ainda, não é a toa que sempre fui do administrativo, já fui para 

Alemão, já apoiei outras operações, mais policial “fem” para eles não é a 

mesma coisa” (Subtenente Joana. Entrevista realizada em julho de 2017). 

 

“Aqui rua é só para cursado até homens que não possuem curso muito raro ir 

para as equipes de serviço, eles são chatos com isso” (Sargento Robson. 

Entrevista realizada em julho de 2017). 

  

Para Bourdieu (2001), o “Poder Simbólico” também é um poder de subordinação, 

invisível, disfarçado e que oculta outras formas de poder. É um poder exercido com o 

consentimento daqueles que estão sujeitos a esse poder ou mesmo daqueles que o 

exercem, é um poder implícito nas relações sociais, as vezes impercebível para com os 

indivíduos que não reconhecem sua existência. Essa submissão, muitas vezes 

inconsciente, define as produções simbólicas como instrumentos de dominação que são 

relacionadas, ainda, com os interesses das classes dominantes. Segundo este autor, o 

poder simbólico é capaz de produzir violências praticamente imperceptíveis, em que não 

é utilizado o emprego da força física ou econômica. 

Nas interações sociais que acontecem dentro do ambiente da unidade, os policiais 

que possuem os cursos operacionais da unidade, CAT e principalmente o COESP 

impõem certa superioridade em relação aos policiais que não possuem esses cursos. A 

insígnia da “caveira” produz, no contexto do BOPE, mais do que a identificação de que 

aquele policial possui certo curso, mais produz um efeito que pode ser conceituado como 

o “Poder Simbólico” citado acima. Não só nesses trechos citados até agora, mais em 

                                                           
13 Pares – No militarismo pares são militares que possuem a mesma graduação ou posto. 
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vários momentos que ainda vão ser apresentados nesta pesquisa, estarão presentes nessas 

relações sociais dentro do BOPE diversos outros elementos que se encaixam nestes 

conceitos de “Dominação do ambiente” e de “Poder Simbólico” de Bourdieu. 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE 

  

Uma questão que também foi pesquisada diz respeito a permanência das policiais 

mulheres no batalhão, se houve mudanças nas rotinas da unidade e preponderância da 

atuação das mulheres em serviços administrativos da unidade em relação a atividade 

operacional e as representações que cada uma das duas funções imprimem às relações de 

gênero nesse ambiente profissional. Tal como podemos observar nas falas abaixo:  

   

“Em geral, eu acho que a mulher adquiriu o seu espaço, porém na questão de 

policial combatente acho que não é dever da mulher, acho que elas produzem 

um resultado melhor na área administrativa”. (Sargento Robson em entrevista 

em julho de 2017). 

 

“No contexto do BOPE eu tenho quase a mesma visão, elas deveriam se manter 

somente no serviço administrativo, não concordo com as fem saírem em campo 

para fazer determinados tipos de coisas, ainda mais com fardamentos da 

unidade, acho que não seria o ideal, a mulher no BOPE para mim deveria ter 

outro tipo de uniforme, em uma viatura ostensiva a sociedade em geral vê o 

policial com a farda do BOPE como um policial preparado para tal, e fato é que 

elas não estão, para aquele tipo de combate não estão.” (Sargento Fábio em 

entrevista em junho de 2017). 

  

Tal como trabalhado por Bourdieu (2011) e Tardin; Da Gama Lima (2015), a 

“Divisão Social do Trabalho” ainda hoje preserva os moldes patriarcais, sendo enfatizado 

a concepção de um ‘destino biológico da mulher’, como um ser frágil, com um papel 

voltado a maternidade e aos cuidados com o lar. Nesses moldes, ainda é sustentado o 

conceito de profissões tipicamente femininas e masculinas, limitando assim o acesso das 

mulheres a essas profissões consideradas masculinas, como é o caso do militarismo e das 

forças policiais de uma forma geral. Para Tardin e Da Gama Lima (2015): 



30 
 

 

“A divisão sexual do trabalho decorre da idéia de que cabe aos homens o 

trabalho produtivo e a esfera pública e às mulheres, o trabalho reprodutivo e a 

esfera privada. Ela é justificada pela incompetência feminina para certas tarefas 

e profissões, dentre elas, a militar, a partir da visão de que existem atributos 

naturais diferentes para homens e mulheres”.  (2015, p. 75-76). 

  

Essas mesmas autoras, ainda, definem que os argumentos utilizados para justificar 

a ausência feminina nas instituições militares, no papel de combatentes, são as diferenças 

físicas e psicológicas entre homens e mulheres, que a deixariam em situação de 

inferioridade diante das exigências da vida militar, vista como tipicamente masculinas. 

Este conceito de Divisão Social do trabalho é claramente observado no contexto do 

campo observado, onde está naturalizada de que existe uma pré-disposição da mulher 

para a execução das tarefas mais leves e com uma probabilidade menor de risco de vida. 

Quando foi perguntado sobre o aumento do efetivo das policiais mulheres no 

BOPE, os profissionais entrevistados afirmaram que este aumento á conseqüência do 

bom desempenho no serviço administrativo que elas vêm realizando. 

 

“Aqui na unidade o serviço burocrático precisa de um pouco de atenção, um 

cuidado maior, e a maioria dos homens, eles não gostam de papel e é 

necessário que seja feito o serviço, e tem que arrumar alguém que faça e o 

comando da unidade e a chefia de algumas seções já perceberam que pelo fato 

da fem vir para cá só para fazer isto e ter um jogo de cintura de repente melhor, 

ser mais safo em relação a papel, ela acaba desempenhando bem a função, e 

por isso no âmbito interno eles vão dar a preferência pelas fems”. (Cabo Letícia 

em entrevista em junho de 2017). 

  

“Uma questão de competência, as fems, elas são muito mais organizadas do 

que a maioria dos homens, mais tem umas que também deixam a desejar, hoje 

tanto aqui no BOPE quanto no resto da policia elas são sim muito competentes 

na parte administrativa.”. (Sargento Robson em entrevista em julho de 2017). 
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Apesar dos policiais homens reconhecerem uma melhora no serviço 

administrativo após a chegada das policiais mulheres no batalhão, as opiniões sobre esse 

aumento de quantitativo das policiais mulheres ainda continua divergente.  

 

“Eu sei que elas são necessárias, mas o efetivo aqui é bastante restrito e tem 

muitos amigos cursados que estão em outras unidades e não conseguem vir 

para cá porque não tem vagas e as vagas estão sendo preenchidas por outras 

pessoas, sei que a maioria dos homens não quer ir para a parte administrativa, 

mas tem que ter um controle maior.” (Sargento Fábio em entrevista em junho 

de 2017). 

 

“O pessoal reclama que elas estão ocupando o espaço de quem tem curso, não 

acredito que seja dessa forma, cada um tem seu espaço né, acho que estão 

conquistando o espaço delas.” (Sargento Robson em entrevista em julho de 

2017). 

 

REPRESENTAÇÕES DO MASCULINO: A POLICIAL MULHER NO BOPE  

  

Outra questão que as entrevistas permitem dar destaque diz respeito a postura que 

as policiais mulheres devem apresentar tanto nas dependências do batalhão e mais ainda 

quando vão executar  serviços fora da unidade. As policiais elas relataram, como 

veremos, a cobrança de uma postura mais ‘forte’, que pode ser associada a uma postura 

masculinizada do mundo, mas que explicita, ainda, uma desigualdade de gênero 

vinculada ao machismo presente nesse ambiente profissional.    

 

“Eles cobram, lá fora eu represento o BOPE e tenho que ter uma certa postura 

mais firme, estar aqui gera uma cobrança do quartel, da sociedade e até da 

família.”  (Soldado Márcia. Entrevista realizada em junho de 2017). 

 

“Temos que passar uma imagem forte, a imagem do batalhão é a imagem do 

homem forte, do homem vigoroso, do homem operacional, então se colocam 

uma mulher eles associam a coisa frágil, o BOPE é forte, é o militarismo e o 

machismo.” (Cabo Letícia. Entrevista realizada em junho de 2017). 
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Como apresenta Goffman (2009), os papéis sociais são definidos pelas interações 

sociais, a partir das quais são estabelecidas comunicações por expressões transmitidas e 

emitidas reciprocamente entre os indivíduos em interação. Este autor afirma que existe 

uma perspectiva nessas interações sociais com outros indivíduos, transmitida de modo 

consciente ou inconsciente, uma determinada impressão sobre nós mesmos do papel de 

um ator se passando por um determinado personagem que é, por sua vez, interpretado 

constantemente por outros.  

A definição de papel social de Goffman é observada freqüentemente pelas 

policiais mulheres nas relações sociais dentro do ambiente do BOPE. Algumas policiais  

que participaram das entrevistas e conversas informais informaram possuir uma postura 

mais masculina pelo fato de serem homossexuais assumidas em outros ambientes sociais 

e já adotarem essa postura normalmente, independente do contexto do batalhão. A 

maioria das policiais mulheres, entretanto, independente de sua orientação sexual, 

disseram ter adotado em algum momento uma postura mais ‘masculina’ dentro da 

unidade, tal como em situações de serviços externo. Uma postura que uma delas chamou 

de “pegada mais agressiva” a partir da qual afirmou perceber uma mudança e também um 

maior respeito e reconhecimento por parte de alguns policiais homens. 

 

A CATEGORIA “FEM” 

 

“Não sei por que eu uso a tarjeta com meu nome bordado na camisa, aqui eu 

não tenho nome, aliais todas aqui não possuem nome, são apenas fem.”  (Cabo 

Letícia em entrevista em junho de 2017). 

  

Os dados coletados nesta pesquisa sobre o tratamento das mulheres policiais a 

partir da categoria fem, não só no BOPE mas também na PMERJ como um todo, causa 

certo descontentamento por boa parte dessas policiais mulheres. Segundo Araújo (2017), 

a categoria fem é um substantivo adjetivado que não identifica somente o gênero das 

policiais mulheres, mas também como elas são percebidas dentro da instituição. Trata-se 

de um conceito já naturalizado dentro da instituição, como podemos notar pelo fato de 
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que todas as entrevistadas nessa pesquisa já passaram por situações em que a categoria 

fem foi utilizada de forma discriminatória.  

 

“Hoje o termo fem é um substantivo adjetivado. Fem é o termo usado para 

nomear as policiais femininas. Mais não é apenas um nome. Ele está 

impregnado de significado. Demarca a posição da mulher dentro da instituição 

policial, que algumas vezes pode ser considerada privilegiada, e outras 

subalterna. Algumas vezes inserida e outras preterida. Em momentos funciona 

como um recurso jocoso e inferiorizante utilizado entre os policiais 

masculinos.” ARAUJO (2017, pg 84). 

  

Em entrevista com a subtenente Joana, a entrevistada com mais tempo na 

corporação, foi perguntado a respeito da categoria fem. Ela nos diz que quando ingressou 

na instituição, esse substantivo fem pertencia oficialmente a corporação como 

identificação das policiais mulheres da PMERJ, devendo constar obrigatoriamente no 

nome de escala das policiais mulheres. 

 

“As mulheres tinham que se apresentar como Soldado PM FEM Fulana.” 

(Subtenente Joana) 

  

A Subtenente Joana não soube informar precisamente a data em que a atribuição  

fem foi retirada oficialmente do nome de escala das mulheres policiais pela PMERJ mas, 

como relata a entrevistada, foi apenas retirado o nome de escala, pois o tratamento PM 

FEM jamais deixou de ser utilizado no meio policial. O mesmo pode ser considerado com 

relação a certa hierarquia de prestígio na divisão das funções atribuídas à homens e 

mulheres, sendo os primeiros percebidos como dotados de uma capacidade natural para o 

serviço operacional, a partir de representações de gênero tidas como masculinizadas, 

como a força, a coragem e a virilidade e, no segundo, a ocupação pelas mulheres de 

cargos administrativos, orientada por um discurso que atribui a mulher uma maior 

capacidade de organização, de cuidado, própria da representação do feminino nas 

sociedades modernas.  

Como trabalhado ao longo desse texto, no entanto, as categorias de gênero e as 

representações e discursos a ela associadas são socialmente construídas e não dependem 
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de uma determinação biológica dos sexos. Trazem consigo, ainda, a manutenção de certas 

desigualdades e a reprodução de violências simbólicas cotidianas, como exigência de que 

a policial, a todo momento, prove sua capacidade profissional em um ambiente 

masculinizado por meio de posturas tidas como masculinas, na imposição da categoria 

fem como atributo diferenciado e desigual associado à uma representação do feminino 

que a mulher policial carrega consigo, mas também na ausência de politicas institucionais 

que levem em conta a especificidade do trabalho da policial nesse ambiente que valoriza 

as atividades operacionais, aos mesmo tempo em que restringem, a todos custo, o 

trabalho da mulher aos setores administrativos que são, por sua vez, fortemente 

desprestigiados.   

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esta pesquisa tinha como objetivo entender como são construídas as 

representações e as relações de gênero dentro da unidade BOPE. A partir da bibliografia 

que apresenta a entrada das mulheres no mercado de trabalho e, mais especificamente das 

policiais mulheres no BOPE e na Policia Militar, é possível atentar para ausência de 

planejamento e a inexistência de uma política pública específica a para a inserção dessas 

policiais (Soares; Musumeci 2004). No BOPE, esse processo aconteceu por meio de 

convites, e devido ao bom trabalho realizado por elas, nos serviços burocráticos do 

batalhão. A pesquisa também demonstrou que esses trabalhos burocráticos neste 

ambiente são considerados de menor prestigio em relação aos serviços operacionais 

realizados pelos policiais homens. Tardin e Da Gama Lima (2016) afirmam que as 

mulheres ainda encontram dificuldade para exercer profissões e funções que são 

consideradas masculinas, como é o caso militarismo e dos serviços operacionais dentro 

do BOPE.  

As entrevistas deixam claro que as policiais mulheres vêm conquistando cada vez 

mais espaços e reconhecimento dentro da unidade. Mesmo assim, o BOPE ainda se 

apresenta um ambiente conflitante para as relações de gênero, seguindo o conceito de 

“dominação masculina” Bourdieu (2011). A dominação, nesse caso, se exerce não apenas 

entre indivíduos, mas constitui um ambiente de dominação que ainda segue os moldes 

patriarcais do militarismo. Em algumas policiais mulheres, ainda é naturalizada a 
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submissão do gênero feminino em relação ao masculino, talvez pelo fato de muitas não se 

enxergarem a igualdade pelo fato delas ainda não terem concluído os cursos oferecidos 

pelo batalhão e não  realizarem serviços operacionais na unidade. É apresentado que, para 

obterem um maior reconhecimento entre os policiais homens, parte das policiais 

mulheres adota uma postura mais masculinizada. Tal como Goffman (2009) elabora para 

a noção de papel social, o que é interpretado constantemente por essas policiais lotadas 

no BOPE representa a figura do homem, do guerreiro, do combatente. 

Sobre as instalações físicas do batalhão, os equipamentos adaptados para a 

necessidade das mulheres e os cursos obrigatórios para a realização de serviços 

operacionais do batalhão não é observado uma política institucional que acompanhe o 

crescimento do efetivo dessas policiais, contribuindo assim talvez para  uma maior 

cultura de segregação entre os gêneros dentro do BOPE.     
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