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RESUMO

O cagador, como é a denominagao utilizada pelo Exército Brasileiro para designar os

atiradores deelite, 6 o combatente especialmentetreinado para eliminar 0 Inimigo utilizando-

se dotiro de preciso a longa distancia e furtividade. Desde o primeiro relato historico de seu

emprego até os dias atuais, o uso deste tipo especial de combatente tem se mostrado um

importante multiplicadorda eficiéncia das forgas militares de que fazem parte
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ABSTRACT

The “Hunter”, Brazilian Army's denomination to describe the elite sharpshooters,is the

special trained combatant that uses long range precision shots and stealth to eliminate the

enemy. Since thefirst historical report to the present days, the use of this special type of

combatant has shownitself an importantefficiency multiplier of the military forcesthat they are

part of.
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4 INTRODUGAO

Atiradores de elite, cagadores, franco-atiradores e snipers sao

combatentes de infantaria especializados em neutralizar inimigos a longas

distancias, valendo-se do tiro de precisao e furtividade, além do elemento

surpresa.

© termo “sniper” deriva da denominagao dada no século XIX aos

cacadores que, devido a sua excepcional habilidade em abater durante 0 voo

as pequenas aves conhecidas como narcejas (Gallinago gallinago),

originarias da india e conhecidas pelos britanicos como “snipes”, ficaram

conhecidos como“snipers”.

Por ser mundialmente conhecido e aceito, o termo “sniper” sera aqui

utilizado para denominar os atiradores de elite, cacadores e franco-

atiradores, para facilitar a compreensao € uniformizar a nomenclatura.

O surgimento da arma de fogo teve grande impacto nos conflitos bélicos,

devido a sua maior letalidade frente as armas brancas e flechas, langcadas

por arcos e bestas, mas tambem devido a sua massificacao, uma vez que 0

treinamento necessario para preparar um combatente dotado de uma arma

de fogo era muito mais simples e menos demorado do que treinar um

espadachim, lanceiro, arqueiro ou mesmo besteiro, o que poderia levar

meses ou mesmo anos. Entretanto, nos seus primdérdios, as armas de fogo

de uso individual, por serem muito rudimentares, pouco se prestavam para

uso a longas distancias. Com efeito, sua maior efetividade a distancias

maiores se dava pelo tiro em salvas, executadoporfileiras de combatentes,

agrupados em massae atirando a comando. A massa deprojéteis disparada

compensavaa falta de precisao dos fuzis e mosquetes, gerando umefeito de

“metralha”, onde levava vantagem o lado que dispusesse do maior numero

de combatentessuficientemente treinados

e

disciplinados para as tarefas de

carregar, mirar, disparar, recarregar coordenadamente e avangar sob o fogo

inimigo, sem dispersar ou entrar em panico.

Com a evolugao tecnolégica, foram surgindo fuzis com uma mecanica

mais refinada que, aliada ao aumento dos conhecimentos sobre balistica e

aprimoramento da pédlvora permitiram aos atiradores acertar alvos com



precisdoa distancias cada vez maiores. Estavam dadas, entao, as condigdes

para o surgimento dos snipers.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1-AHISTORIA

2.1.1 -A guerra de independéncia americana.

Acredita-se que a historia recente dos snipers comega na guerra de

independéncia americana, em 4775, quando milicianos locais, comumente

colonos e cacadores, conseguiam acertar formagées inglesas a longa

distancia usando seus fuzis de cano longo. Os alvos preferidos eram os

oficiais facilmente diferencidveis dos soldados pelos seus uniformes, com

alguns batalhdes chegando a ter todos os seus oficiais abatidos. Os

cacadores de peleslocais, acostumados a longos periodos nasflorestas,

espreitando camuflados as suas presas, formaram unidades equipadas com

fuzis Kentucky (Figura 1), os quais, pela sua refinada manufatura e longo

comprimento de cano, tinham mais alcance e preciso que Os fuzis dos

soldadosbritanicos. 2

 

FIGURA1

-

fuzil Kentucky. Fonte: Wikipedia

Na guerra de independéncia americana, os milicianos evitavam o

combate em campo aberto, onde estavam em clara inferioridade, e preferiam

lutar nas florestas. Com seus fuzis de caga, que lhe permitiam atirar a

distancia e com precisao, eles equilibravam as desvantagens em relagao ao
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inimigo. A vestimenta tipica dos cagadores da col6nia, nao raro copiada dos

nativos, proporcionava-Ihes mais agilidade que os uniformes dos exércitos

regulares para atirar, correr, e esconder-se. Os colonos cagadores tinham

aprendido com os nativos americanos a ocultar-se na natureza para abater

suas presassilvestres, o queincluia o fator surpresa gragas a camuflagem.

Entretanto, os fuzis Kentucky eram praticamente de manufatura

artesanal, e muito frageis em sua estrutura, alem de nao serem adaptados

para receber uma baioneta. Foi entao que um oficial do exército britanico,

major Patrick Fergunson, concebeu e desenvolveu um fuzil de precisao com

mecanismo de carregamento pela retaguarda, com estrutura mais robusta

que osrifles dos cagadores americanos e que poderia receber uma baioneta

para combates aproximados (Figura 2). O fuzil de Fergunson nao foi bem

recebido pelas tropasinglesas, que preferiram continuar a usar o fuzil padrao

do exército britanico, o tradicional Brown Bess (Figura 3). lronicamente

Fergunson foi morto mais tarde na guerra, por um sniper americano

utilizando um fuzil Kentucky. °

 

FIGURA2 - fuzil Fergunson. Fonte: www. warhistoryonline.convu-   nlutionary

 

re

 

tionary-ferquson-rifle
 



 

FIGURA3 - fuzil Brown Bess.Fonte: vavw.revolutionarywarjournal.com/brown-bess-2

2.1.2 - A guerra civil americana

A guerra civil americana, também conhecida como Guerra da

Secessao, durou de 1861 a 1865 e colocou em lados opostos os Estados do

Norte do pais, denominados como a Uniao e os Estados do Sul,

denominados como Confederados. A utilizagao de atiradores de elite por

ambos os lados mostrou o quanto estes poderiam influenciar o resultado de

umabatalha.?

Com a guerra ja iniciada, Hiram Berdan (Figura 4), um coronel do

exército da Unido criou e comandou o 1° e 2° Batalhées de Atiradores de

Fuzil, dotados de fuzis Sharp de calibre .52, com lunetas de corpo de bronze

(Figura 5), especialmente treinados para causar baixas a Oficiais inimigos e

assim desmoralizar suas tropas.

 
FIGURA4 - Coronel Hiram Berdan.Fonte: ttps://www.ammoland.com/2019/09/this-

day-in-history-american-sharp-shooter-hiram-berdan-is-born/#axzz5ytAxkPHO
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FIGURA5 - fuzil Sharp .52 . Fonte: Wikipedia

Qs “sharpshooters” (como ficaram conhecidos) mostraram excelentes

resultados, com registros de disparoscerteiros a mais de 700 metros. As dos

“Sharpshooters” foram creditadas como as que mais mataram inimigos do

que qualquer outra unidade do Exército da Unido‘. Utilizavam uniformes

verdes, diferentes dos uniformes azuis da Uniao e cinzas dos Confederados,

com 0 intuito de camuflar-se na vegeta¢ao(Figura 6).



 

FIGURA6 - Uniforme dos “Sharpshooters”. Fonte:

ttps://www.ammoland.com/201 9/09/this-day-in-history-american-sharp-shooter-hiram-berdan-

is-born/#axzz5ytAxkPHO

Em contrapartida, o General Robert E. Lee, comandante do exército

confederado, entao ordenou que fossem criadas unidades de atiradores de

elite. Em 1862, na batalha de Gettysburg, apenas dois snipers confederados

foram responsaveis por abater dois generais da Unio, além devariosoficiais

superiores, e de ferir um terceiro general. 8

Apos a Guerra da Secessdo, em 1868 surgiu a tecnologia de cartucho.

O poder, alcance e precisao das armas foram aumentados

significativamente, dando um grande impulso para novas taticas e técnicas
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dos snipers. Em 1880foi introduzida a ndlvora com pouca fumaga. A fumaca

branca da pdlvora comumente revelava a posicéo dos snipers. Com a

pdlvora sem fumaga, o efeito de terror € 0 impacto na moral da tropa dos

tiros dos snipers foram multiplicados. 2

2.1.3 - A guerra dos Béeres.

Os Béeres - fazendeiros de origem holandesa que colonizaram os

territorios do sul da Africa - eram cagadores e atiradores bastante

habilidosos. Na chamada “Guerra dos Béeres”, que ocorreu entre 1899 e

1901, travada contra o Império Britanico, os Béeres faziam uso de taticas de

guerrilha, diferentes do treinamento militar convencionalbritanico. Atiravam

de longe, usavam camuflagem nas roupas € disparavam escondidos. Assim,

os britanicos s6 marchavam a noite para se proteger. Os B6eres usavam o

terreno e a camuflagem para compensar a desvantagem numérica e

tecnoldgica. Todavia, a superioridade britanica acabou se impondo, mas

muitas ligdes aprendidas neste conflito seriam aplicadas na Primeira Guerra

Mundial. 2

2.1.4-A Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).

Mesmosendo umapratica militar ja usual no inicio do século XX, foi na

Primeira Guerra Mundial que este tipo de combatente - 0 sniper - foi

massivamenteutilizado por todos os lados beligerantes. ' A palavra sniper

tomouusorotineiro na Primeira Guerra Mundial.?

Alemaes, ingleses, franceses, australianos, americanos e turcos entre

outros, usaram largamente suas novas unidades de atiradores de elite neste

conflito, uma vez que as caracteristicas da “guerra das trincheiras”

favoreciam os disparos de longo alcancee a furtividade do atirador.

Os alemaes foram os que usaram OS primeiros combatentes

especialmente treinados para a fungao de sniper. ’ Antes do conflito, a

Alemanha ja usava snipers em nivel de companhia, com seus batalhdes

dotados de mais de 20 snipers e fuzis equipados com boas lunetas. Os

alemaes trabalhavam em dupla revezando o papel de observadore sniper.

Com seus snipers, conseguiram dominar os anos iniciais da guerra na terra

de ninguém. Batalhées aliados chegavam a registrar a perda de uma média

de 18 homensdiariamente para os snipers.?



Os britanicos criaram, ja no desenrolar da guerra, a primeira escola

aliada de atiradores de elite, no Reino Unido, para atiradores britanicos e

americanos. Snipers turcos infligiram severas baixas nas tropas britanicas,

australianas e neozelandesas em Gallipoli. '

Durante a Primeira Guerra Mundial, o Exército britanico encontrou

atiradores alemaes equipados com capas de camuflagem e fuzis especiais

com visées telescopicas. Os alemaes colocavam telescdpios em seusfuzis

G98 (Figura 7). Os “snipers” alemaes forgaram o Exército britanico a

empregar as mesmas técnicas. Ao final da guerra, os aliados estavam

equiparados aos alemaesnastaticas de snipers.
sg  

FIGURA7-fuzil Mauser G98. Fonte: Wikipedia

Muitas das armas usadas pelos atiradores no inicio da guerra eram

fuzis para caga de elefantes, que depois foram substituidos por fuzis padrao

adaptados para este emprego.'

Taticas bastante engenhosase criativas para contrapor a ameacga dos

snipers foram desenvolvidas, como a de mostrar capacetes e cabecasfalsas

acima do parapeito das trincheiras para chamar a atengao e atrair o fogo,

revelando a posigao doatirador. 2

2.1.5 - A Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945).



Ainda na década de 1930, conflitos como a invasaodaFinlandia pela a

Unido Soviética, conhecida também corno a “Guerra de Inverno”, que durou

de 30 de novembro de 1939 a 14 de Marco de 1940, viram prosperar

enormementea utilizagao e as taticas dos snipers, com destaque especial

para Simo Hayha, um sniper finlandés detentor do recorde de mortes de

inimigos em toda a historia mundial.

Quando comegou a Segunda Guerra Mundial, apenas os alemaes

os soviéticos tinham mantido seu treinamento especifico para snipers. Os

alemaes tinham melhores armas ¢ sistemas oticos, € os soviéticos se

dedicaram a aprimorar técnicas de camuflagem e furtividade. Os britanicos

recriaram sua escola de snipers no inicio da segunda guerra mundial,

entretanto, os seus manuais de instrugdo ainda era da Primeira Guerra

Mundial

A Segunda Guerra Mundialfoi fértil no surgimento de taticas e armas

voltadas para o uso de atiradores de precisao. A abrangéncia global do

conflito viu surgir novas oportunidades de emprego dos snipers em varios

ambientes, do combate urbano até selvas, desertos e neve.

Os snipers alemaes que atuaram na frente russa tinham como alvos

principais os operadores de armas pesadas, observadorese oficiais. Com o

abate de suas liderangas as tropas russas comumente ficavam paralisadas

ou fugiam

Os snipers alemaes avancavam com astropas, cobrindo flancos e

atacando observadores e ninhos de metralhadora do inimigo. Ao fim da

guerra cada pelotado alemaotinha pelo menos dois homenstreinados como

observadore sniper.

Noinicio da guerra, os alemaes utilizavam o fuzil Kar 98 com luneta

(Figura 8), ja utilizado com sucesso desde a 1° guerra, porém com uma

luneta muito mais sofisticada. No decorrer da guerra, em 1943, chegou as

maos dos militares alemaes o fuzil Gewehr G43 (Figura 9), semiautomatico,

quelogo foi adaptado para uso porsnipers.
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FIGURA

8

- fuzil KAR98 com luneta. Fonte: Wikipedia

 

FIGURA9 - fuzil Gewehr43. Fonte   AWWW.)

Na tundra russa, os snipers ficavam nafrente das tropas. Penetravam

a noite nas linhas e durante o ataque tinham a missao de abater os

comandantes e artilheiros. Tambem acompanhavam o avango para atingir

operadores de metralhadoras e armas pesadas.

A tatica de apoio de retirada iniciou com os alemaes na Segunda
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Guerra Mundial, em 1944, quando um batalhao usava 4-6 snipers para cobrir

a retirada de uma companhia ou patalhao. Os tiros a longa distancia dos

snipers nao eram faceis de detectar, e o inimigo passaria a atuar com cautela

para cagar os snipers, retardando seu avango e permitindo a retirada segura

das tropas em recuo.

Os soviéticos, por sua vez, ja em 4924 criaram varias escolas de

snipers. Era comum recrutarem cacadores da Sibéria, por serem bons para

atuar no campo e acostumados a atirar de longas distancias. Os melhores

iam para as escolas centrais onde viravam instrutores.

Os snipers russos tiveram papel importante na Segunda Guerra

Mundial. Estima-se que mais de 40 mil alemaes foram mortos pelos snipers.

No inicio da Segunda Guerra Mundial havia uma equipe de snipers por

Divisao. Ao fim do conflito ja havia 18 snipers por batalhao, ou dois snipers

por pelotao.

Na doutrina soviética de entao, os snipers realizavam supressao do

inimigo a longa distancia eliminando alvos de oportunidade, como

comandantes, cientes da dificuldade de substituir sargentos e oficiais em

campo de batalha. Os soviéticos também foram prdédigos em utilizar

mulheres como snipers, uma vez que eram consideradas boas para a

fungao, devido a paciéncia e ao cuidado em evitar combate corporal em

virtude da compleigaofisica mais fragil.

Os snipers soviéticos atuavam em duplas, usandofuzis Mosin-Nagant

com luneta de zoom de 4x(figura 10), levando também submetralhadoras. O

observador fazia pontaria simultaneamente ao sniper, para observar 0 alvo e

atirar se 0 mesmo errasse. Durante 0 avango alemao a missao dos snipers

soviéticos era retardar o avango e procuraroutra posigao depois.

 



FIGURA10 - fuzil Mosin-Nagant. Fonte:

 

Os norte-americanos durante a segunda guerra mundial usavam para

tiro de precisao quase que exclusivamente o fuzil Springfield M1903 com

luneta (figura 11). Os fuzileiros navais treinavam seus snipers para tiro e

reconhecimento e por isso eram chamados de "scout-sniper". Cada

companhia tinha trés snipers sendo um de reserva. O corpo de fuzileiros

navais dos Estados Unidos (USMC — United States Marine Corps) treinava

reconhecimento e taticas de sniper agressivas, mas que eram dificeis de

empregar nas selvas do Pacifico. Por isso atuavam em equipe de trés, com

sniper, observador e apoio que fornecia fogo de cobertura com o fuzil BAR

(Figura 12) ou submetralhadora. Cada companhia tinha uma equipe. O uso

de luneta mostrou ser uma desvantagem naselva densa, 0 que se repetiu no

Vietna.

 

FIGURA11 -fuzil M1903 Springfield. Fonte:

gtimes.com/e  Wionagunreviews _st_springm:  
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FIGURA12

-

fuzil automatico BAR (Browning Automatic Rifle). Fonte:

am/news/articies/t!  nside-story-of-the-bar--|

  

htm!

O USMCera a Unica forga dos EUA que treinava seus snipers para

tiro a até 900 metros. Este treinamento foi importante, com snipers

conseguindo abatertropas em ninhos de metralhadora em Okinawa a mais

de 1,000 metros. Nao raro tinham que usar municao tragante, com o

observadorindicando onde atingiu um alvo para determinar a distancia.

No teatro de operagdes do Pacifico, a ameaca dossnipers japoneses

afetava sobremaneira a moral dos soldados americanos, fazendo com que o

USMCiniciasse com 0 uso de snipers como“contra-snipers”, logo no comego

da formacdo do perimetro da cabega de praia, durante os desembarques

anfibios.

Os Japoneses, na campanha do Pacifico, usavam seus snipers

essencialmente para defesa e, por isso, eram menos utilizados em agoes

ofensivas do que pelos seusinimigos americanose britanicos.

Mostraram um bom desempenho neste teatro de operagdes, com

terrenos cheios de arvores e areias das ilhas do Pacifico. O critério de

escolha dos snipers japoneses era diferente do ocidental, sendo escolhidos

mais pela boa pontaria do que por outras caracteristicas como a resisténcia e
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furtividade. © treino era bem pratice & sobreviviam muito tempo com poucos

recursos se comparados com o padrao ocidenial. Os snipers japoneses nao

faziam agdes de coleta de informagoes,pois lutavam até a morte na posigao,

matando o maximo de inimigos até serem mortos. Nas selvas dasilhas do

Pacifico usavam mira simples para curto alcance.

Os japoneses geralmente deixavam os americanos passar ©

disparavam por tras de buracos ou do topo de arvores. A curta distancia,

mesmo submetralhadoras serviam como arma de sniper. Os snipers

japoneses ficavam amarrados em arvores para naorevelar para as equipes

“contra-sniper” sobre o que tinham conseguido atingir, pois as mesmas nao

viam nada cair. Os ocidentais nao usavam Arvores como posi¢ao, salvo

como observadores, pois as arvores viravam uma armadilha mortal se

descobertos.

Os snipers japonesesutilizavam o fuzil padrao das forgas imperiais, 0

Arisaka Tipo 38, calibre 6,5mm (Figura 43). Em comparagao aossimilares

ocidentais, era mais fraco e com alcance relativamente pequeno, masainda

potente a curta distancia, em ambiente de selva, e produzindo pouca fumac¢a,

o que era muito importante.

 

FIGURA13 - fuzil Arisaka Tipo 38. Fonte

:

Wikipedia

A contramedida americanaera atirar indiscriminadamente no topo das

Arvores com os fuzis automaticos BAR ou canhées leves com munigao de

flechete. Assim, logo que desembarcavam em uma cabecga de praia, os
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norte-americanos tinham que enviar equipes “contra-snipers”.

Apos a Segunda Guerra Mundial, entre os aliados apenas os Royal

Marines britanicos e o USMC continuaram treinar e qualificar snipers. Os

soviéticos mantiveram seus snipes treinando sem cessar, e cada companhia

do Exército Vermelho possuia pelo menos trés snipers em seuefetivo. 2

2.1.6 - A Guerra da Coréia (1950 a 1953).

A guerra da Coréia durou de 1950 a 1953. O terreno montanhoso da

Coréia favorecia os engajamentos de longo alcance. O aparecimento de

snipers no lado comunista logo forgou os ocidentais a retomar o treinamento

de snipers e fez o conflito lembrar a frente de trincheiras da Primeira Guerra

Mundial. As tropas ficavam escondidas, e os americanos passaram a poder

avancar sem ser molestados somente com apoio dos seus snipers. A

tecnologia era a mesma da segunda guerra mundial. ?

2.1.7 - A Guerra do Vietna (1965 a 1975).

O envolvimento efetivo dos Estados Unidos no Vietna e no sudeste

asiatico durou de 1965 a 1975. Noinicio do conflito no Vietna, o USMCtinha

poucos snipers, que estudavam assunto por contra propria, enquanto o

Vietna do Norte tinha varias equipes de snipers para cada Companhia.

O USMC no Vietna tinha varios critérios de selegdo de snipers

enquanto o US Army (exército americano) escolhia os melhor pontaria. O

USMC dava duas semanas de treino no Vietna sobre reconhecimento,

ocultagao e sobrevivéncia. O programafoi iniciado em 1965 e em 1968 se

tornou uma escola permanente.

Os americanos tiveram que reiniciar o treino de snipers quando o

conflito comegou. O USMCiniciou o treinamento na frente de batalha com os

instrutores reaprendendoa arte dos snipers na pratica.

No conflito do Vietna o exército americano introduziu a munigao de

5,56mm. Esta munigao mostrou ser limitada, com alcance de 300m, baixa

penetragao na vegetagaéo € com pouco poder de parada. Os soldados

americanos podiam ver os Vietcongs a centenas de metros e nao

conseguiam engajar com o fuzil M-16 °. As tropas passaram a equiparfuzis

M-14 com lunetas, que depois foram escolhidos oficialmente para serem o

fuzil dos snipers e chamados de M-21 em 1968 (Figura 14). O M-21 foi
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equipado com a luneta ART | (Auto-Ranging Telescope) com inclinagao

variando com o foco para compensar a queda dos projéteis

automaticamente. Logofoi reiniciado a selegao e treinamento dos snipers. 0

treinamento incluia chamarartilnaria e apoio aéreo aproximado.*

TELESCOPE AND MOUNT

 

FIGURA14 fuzil M21. Fonte: Wikipedia

Diferentemente do exército americano, o USMC adotou fuzil de

ferrolho Remington 700 com luneta (Figura 15), especialmente desenvolvido

para o uso porsnipers.® Os fuzis com ferrolho eram ruins nos engajamentos

de curto alcance na selva e os snipers levavam pelo menos um fuzil M-14 ou

pistola .45 . Atuavam em equipes de snipers com um pelotdo de apoio.
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FIGURA 15 - fuzil Remington 700. Fonte: Wikipedia

Os snipers vietnamitas eram bem treinados, com um curso de 12

semanas. Os comunistas eram treinados no norte e repassavam ©

conhecimento de modo rudimentar para as tropas do sul. Os_norte-

vietnamitas tinham trés grupos de combate de 10 snipers por Regimento, que

eram protegidos por um pelot&éo de seguranga. A falta de munigao era um

problema constante para os snipers do vietcong que s6 podiam disparar trés

tiros a cada cinco dias. Atacavam helicopteros nas zonas de pouso e serviam

como observadores. Os alvos eram oficiais, sargentos e radio-operadores,

abatidos a distancias de até 700 metros. Logo os americanos perceberam a

importancia das taticas anti-snipers e passaram a usar artilharia e apoio

aéreo paraisto.

O exército americano operou mais ao sul do Vietna, com terreno

plano, muitas plantagées e terrenos abertos. Ja o USMC atuou mais ao

norte, com muitas florestas e sem bons campos de observagao

e

tiro.

Iniciaimente os snipers operavam acompanhandoa patrulha. Mais tarde no

conflito foram liberados para cagar e mostraram ser esta a sua forma de

18



emprego mais efetiva.

2.1.8 - Os Anos 60-70.

Na segunda metade do século XX, com o fim da 2° guerra mundial e a

polarizagao do mundoentre o ocidente capitalista e a Uniao Soviética e seus

satelites, muitas mudangas sociais, politicas e culturais se sucederam. Os

conflitos como guerras de independéncia, movimentos insurgentes e a

criminalidade adquiriram novas caracteristicas, com o aparecimento de

situagdes como atentados e sequestros com o usodereféns.

Em face a estas novas situagdes e desafios, as forgas armadas e

policiais de varios paises comecaram a desenvolver respostas a altura. Uma

delas foi a criagéo de grupos policiais taticos especializados em situacées

com a presen¢a de reféns. A policia dos Estados Unidos da América, em

meados dos anos 1960, criou as unidades denominadas de SWAT (Special

Weapons And Tactics). Criados inicialmente na policia de Los Angeles, o

modelo de equipespoliciais especiais disseminou-se progressivamente pelas

policias de outros estados do pais. ° A utilizagao de snipers, além de equipes

de assalto, passou a ser comum nestes tipos de unidadespoliciais.

O atentado terrorista contra a delegacdo olimpica israelense nas

olimpiadas de Munique em 1972 resultou na morte de quasetodos os reféns

A inadequagaotatica da policia e forgas armadas alemaspara lidar com a

situagao demonstrou a evidente necessidade da criagaéo de um grupo

especial para agdes com a presenca de reféns, obviamente contando com

snipers. Assim foi criado o GSG 9 (Grenzschutzgruppe9).”

Gradualmente foram sendo criadas unidades especiais de policia em

varios paises do mundo, inspiradas nestas pioneiras supracitadas, todas com

snipers em suas equipes. O emprego destas unidadespoliciais diversificou-

se para o enfrentamento tanto da criminalidade comum quanto para

ameagasterroristas, com a presenga ou nao de reféns, bem como para

seguranga de grandes eventos e de autoridades. E a utilizacao de snipers

nestas tarefas mostrou-se imprescindivel.

2.1.9 - A guerra do Afeganistao Soviética (1979-1989).

A invasao do Afeganistao porforgas soviéticas em 1979 destinava-se a

implantar e manter um regime pré-soviético na regiao. A guerra contra
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insurgentes afegaos, a despeite . vagadore superioridade numérica e

tecnologica dos soviéticos, logo evoluiu para o que hoje chamamos de

“guerra assimétrica’. Os combates raramente envolviam grandes massas de

tropas e armas, sendo na sua maioria escaramugas localizadas entre os

soviéticos e os insurgentes chamados “Mujahedin”. Ambos os lados faziam

emprego intenso de snipers. Embora os soviéticos contassem com

treinamento formal, os Mujahedin mostraram-se competentessnipers, apesar

de sua desvantagem tecnoldgica, com sua formacgao forjada em campo de

batalha. Neste conflito, os snipers soviéticos fizeram extensivo uso do fuzil

SVD Dragunov (Figura 16), uma arma especificamente projetada para uso de

apoio de fogo de precisao a longa distancia, utilizada desde a década de

1960. §

  

fles/rugsia-st  

2.1.10 - A guerra das Falklands/Maivinas (1982).

O cenario da Guerra das Malvinas tinha bons camposdetiro e boa

cobertura sendo um paraiso para os snipers. Os argentinos usaram, além de

outras armas,o fuzil M-14. A maioria dos snipers usava um fuzil FN FAL com

luneta (Figura 17). Os britanicos usaram o fuzil L42 (Figura 18), que

emperrava com frequéncia e€ embacava a luneta com facilidade. Logo

comecaram jogaro fuzil fora e utilizar fuzis FN FAL argentinos capturados,

mais adequadoscontra alvos a até 600 metros. 2



 

FIGURA 17- fuzil FN FAL, sem iuneta. Fonte: Wikipedia

 

FIGURA18 - fuzil L42. Fonte: hitys./www.n

  

O valor dos snipers foi novamente mostrado quando um Unico sniper

argentino conseguiu parar uma Companhia britanica por quatro horas. Em

Goose Green, os snipers britanicos atiravam nas fendas das casamatas dos

argentinos a distancias de até 700 metros, forgando sua rendigao. Era muito

mais barato que o uso de misseis “Milan”, comumenteutilizado para a tarefa.

De acordo com registros, um sniper argentino conseguiu abater treze

militares ingleses antes de ser apannado. Perfeitamente camuflado, ele

atirava apenas em suboficiais e operadores de radio. Foi descoberto por

acaso, quando um soldadoinglés, olhou exatamente para o ponto onde ele

estava e viu a fumaga de um disparo. Rendeu-se, foi capturado vivo e

consideradoprisioneiro de guerra. 2

2.1.11 - A guerra na Chechénia.

O conflito na Chechénia se deu por causa do movimento separatista

local, que visava independéncia da Russia apds a desintegragao da Uniao

Soviética. Sao reconhecidos historicamente dois conflitos, sendo a primeira

tentativa fracassada de um movimento separatista de 1994 a 1996 e o
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segundo com umafaseinicial de betalas de 1999 a 2000 e umafase de

estado de guerra de insurgéncia que se prolonga até os dias atuais

No conflito na Chechénia os russos tiveram que reaprenderastaticas

de sniper em ambiente urbano e testaram armas

e¢

taticas novas. As batalhas

em Grozny lembravam Stalingrado, onde a importancia dos snipers se

mostrou indiscutivel.

Os chechenostinham melhor conhecimento do terreno e muitas armas

de snipers. Poucos snipers chechenos bastavam para conseguir paralisar

unidades russas inteiras nas cidades. Os snipers chechenos atuavam

sozinhos ou como parte de uma equipe de quatro, armados com PKM

(Figura 19) e RPG-7 (Figura 20). Estas equipes eram muito efetivas para

cagar blindados. Enquanto os snipers abatiam as tropas de apoio os

soldados com RPG atacavam os blindados. Grupos de 4 a 5 equipes

atuavam contra um Unico blindado.

 

Military-Teday.com

 

FIGURA 19 — metraihadora russa PKM. Fonte: htto:
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MiikeTeS8rCO™ FIGURA

20 — ianca foguetes antitanque RPG 7. Fonte:

 

Nas montanhas,os snipers chechenosatiravam a longa distancia, junto

com uma equipe de apoio que ficava mais distante. O sniper disparava

alguns tiros € mudava de posic¢éo. Se os russos respondiam ao fogo a

equipeatirava paraatrair o fogo e deixar o sniper fugir.

Na 2° Guerra Mundial os snipers russos ficavam na posigao de tiro bem

préximos uns dos outros, mas na Chechénia ficavam bastante separados,

apenas podendo ver um ao outro a distancia. O grupo de apoio ficava a

cerca de 200 metros atras ¢ 500 metros para o lado, em uma posicao

camuflada.

Os snipers russos naotinham intengao de se render e, por isso, além

do fuzil de precisdo, levavam um fuzil AK-74 (Figura 21) ou pistola, além de

éculos de visao noturna, flares, granadas e, as vezes, um radio. Se a equipe

de apoio falhasse, o flare vermetho era usado para chamar a artilharia para a

posigdo. Os russos nao atuavam com dupla observador/sniper. Geralmente

operavam com um

a

trés atiradores e escolta (Figuras 22 e 23). Seus alvos

prioritarios eram os snipers chechenos e os operadores de lanca-chamas

POR, um langa-roj4o com munigao termobarica (Figura 24). A seguir, na

sequencia de alvosprioritarios, estavam os operadores de PKM e RPG-7. 2



 

FIGURA21 — fuzil AK 74. Fonte: Wikipedia

 

FIGURA22 — Snipers russos operando na Chechénia, com escolta defuzileiros.

Fonte: http://sistemasde. rO2historia.htm!  mas.com. br/ter/snips    
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FIGURA 23 — Equipe de snipers russos na Chechénia equipada com um fuzil SVD.

um fuzil AK com sensortérmico e supressor de som e um ajudante com uma metralhadora

PKM. Fonte: f storia. htm|

 

o//sistemasdearmas.com. brit
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FIGURA 24- lanca foguete termobarico POR-A Shmel. Fonte:

 

nfirearms.net/en/grenade-launcher ‘s/russia-qrenade-laun
chers/rpe-a-eng!

 

2.1.12 — Guerra do Iraque e Afeganistao norte-americana (Século XXI).

Os Estados Unidos da América, desde 0 inicio do século XXI (mais

especificamente a partir do ano de 2001, devido aos atentadosterroristas de

41 de setembro), envolveram-se em guerras no Iraque e no Afeganistao, com

uso macico de tropas regulares do exército, forca aérea, marinha e fuzileiros

navais, bem comotropas especiais, em ambos os paises.

Os norte-americanos lutaram em ambas as frentes com uma coalizao

de varios paises, incluindo a Gra-Bretanha, Canada, Australia e outros. Nas

forgas armadas americanas os snipers eram oriundos de varias tropas do

Exército (US Army), como os “Rangers”, Forga Delta e tropas regulares, do

Corpo de Fuzileiros navais (USMC) e da Marinha (US NAVY), como os

“SEALs”.

O emprego dos snipers em ambososteatros de operagdes envolvia

apoio e seguranca das tropas, eliminagao de alvos criticos e vigilancia.

Tambémutilizavam helicdpteros comoplataforma detiro, além desolicitar e

orientar artilharia e apoio aéreo aproximado.

A maior dificuldade encontrada pelas tropas era, principalmente, a

identificagao correta dos alvos, de modo a evitar ou minimizar os danos e

baixas colaterais em um ambiente de conflito de contrainsurgéncia, com a
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presenca constante de civis, muitas vezes dificeis de distinguir de

combatentesinimigos. 2

As armasutilizadas pelos snipers americanos, bem comoda coalizao,

acompanharam o avango tecnolégico das ultimas décadas, com o uso de

fuzis mais precisos e de maior calibre, como o Barrett M107 de calibre.50

(Figura 25), o M40A-1 (Figura 26), o M24 (Figura 27) entre outros. Visores

termais, lunetas de grande alcance e outros dispositivos de localizacao,

pontaria e comunicagao tornaram-se comunspara o uso dossnipers.

 

Military-Togay.com
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FIGURA 26 -fuzil M40. Fonte: jt

c-fifles/usme-m40a5  

 

FIGURA27 fuzil M24. Fonte: Wikipedia

2.2 -A CAMUFLAGEM.

A furtividade é, junto com a precisao dotiro, a principal caracteristica do

sniper. Desde os primeiros relatos da guerra de independéncia americana, o

uso de roupas e uniformes diferenciados das tropas regulares foi uma

constante entre os snipers, tanto para garantir o elemento surpresa quanto
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autoprotecao.

Os primeiros atiradores de precisdo que se tem registro eram os

milicianos das colénias americanas (Figura 28). Estes combatentes trajavam

as mesmas roupas que utilizavam para exercer seu oficio de cagadores,

aprendendo muito com os indios nativos como se camuflar no ambiente para

conseguir abater suaspresas.2

 

FIGURA 28 — miliciano da guerra de independéncia americana. Fonte:

 

www ncpedia org/history/usrevolution/soldiers ?page= 1

Na guerra da Secessao, destacaram-se os uniformes de cor verde

utilizados pelos “Sharpshooters” do Cel. Berdan (Figura 29).
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FIGURA29 — uniforme dos soldados “Sharpshooters”. Fonte:

 

yandancestry wordpress.com/2013/10/14/the-berdans-sharpshooter-uniform/

Foi durante a segunda guerra dos Béeres que surgiu a camuflagem

conhecida como ghillie, adotada pelos soldados britanicos do regimento

“Lovat Scouts”, em contraposigao aos combatentes Béeres que ja faziam

intenso uso da camuflagem desde a primeira guerra dos Béeres.°

A palavra “ghillie” deriva de uma expressao do antigo escocés gaélico

que significava “garoto”, e era utilizada para designar os jovens servos que

trabalhavam nas terras dos grandes proprietarios de terras ajudando na

caca. Os“guillies” camuflavam-se para capturar cervos e outros animais para

trazé-los vivos para a area de caga da propriedade e, assim,facilitar o abate

para o senhorio. A palavra também deriva do personagem da mitologia

escocesa “Ghillie Dnu”, uma entidade masculina que vivia nas florestas, se

vestia com folhas e tinha a habilidade de se disfarcar na vegetacdo. Os

“Lovat Scouts” foram a primeira unidade de snipers do Exército Britanico. 1°
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Os “Lovat scouts” foram assim denorminados devido ao seu

comandante, Lorde Lovat. A unidade atuou de 1899 a 1902, na guerra dos

Béeres, sendo formada preferenciaimente por escoceses oriundos das

“Highlands’(terras altas) da Escocia, com experiéncia na atividade de “ghillie”

e de pastoreio, acostumados a vida na natureza. Os “Lovat Scouts” também

participaram das duas guerras mundiais, aplicando com sucessoas taticas

que osfizeram famosos, bem como as suas consagradas“ghillie suits”

(Figura 30 e 31). ¢

 

FIGURA 30 — Militares britanicos e franceses em suas “ghillie suits". Fonte:

Wikipedia
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FIGURA31 — Sniper em sua camuflagem “Ghillie”. Fonte:

 

2.3 - OS 5 MAIORESSNIPERSDA HISTORIA.

Oscritérios utilizados para definir quem foram os maiores ou melhores

snipers da historia variam conforme a fonte. Muitas fontes consideram o

numerototal de abates, outras o numero de abatespor determinadointervalo

de tempo e outras consideram como critério de inclusao entre os melhores

aqueles autores dostiros de maior distancia ou precisao. E notério 0 fato de

que a maioria destes snipers com recordes de abates € de nacionalidade

russa/soviética, o que denota uma “cultura do sniper” promovida pelo Estado

Soviético com objetivos propagandisticos no periodo da segunda guerra

mundial, o que pode ter supostamente inflacionado os numeros. Entretanto,

estes sao os numeros disponiveis nos arquivos historicos, e foge do escopo

deste trabalho questionar a sua veracidade ou precisao.

A seguir seraéo descritos aqueles com o maior numero absoluto de

abates, porém serdo também mencionados alguns com caracteristicas

meritorias além do numero absoluto de abates.

2.3.1 - Simo Hayha (542 abates).
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Nascido em 1905, com referéncias que variam '! entre 01 de dezembro

'2e@17 de dezembro "3, na cidade de Rautjarvi, na Finlandia, em uma familia

de camponeses. Simo passou sua infancia e adolescéncia na fazenda,

aprendendo as peculiaridades da vida no campo até 1925, quando fez o

servico militar obrigatorio, sendo dispensado no ano seguinte promovido a

patente de cabo. "!

Em 1939 a Uniao Soviética invadiu a Finlandia, no conflito que durou de

30 de novembro de 1939 a 12 de margo de 1940e ficou conhecido como “a

Guerra de Inverno”. Neste conflito, os soviéticos foram vencedores,

anexando cerca de 22.000 milhas quadradasdeterritorio finlandés ao custo

de quase 1 milhdo de baixas entre mortose feridos, de um total de quase 1,5

milhao de homens empregadosna ofensiva, frente a pouco mais de 300 mil

determinados defensoresfinlandeses.

Quandoo conflito iniciou, com a invasdo soviética, Hayha ja fazia parte

da guarda civil, uma organizagdo paramilitar equivalente a uma guarda

nacional, e incorporou na 6° companhia do batalhao JR na regiao do rio

Kollaa (Figura 32).11
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FIGURA 32 — Simo Hayha.Fonte: hitps://www.simohayha.com/

Hayha combateuinicialmenteutilizando um fuzil Mosin-Nagant M91, de

fabricagao soviética, sendo logo substituido por uma versao finlandesa do

mesmo fuzil, o M28/30 (Figura 33). HayHa também utilizou muito a

submetralhadora Suomi KP 31 (Figura 34).
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FIGURA33 - 0 fuzil Mosin-Nagant M28/30. Fonte: Wikipedia

 

FIGURA 34 - a submetralhadora Suomi KP31. Fonte: Wikipedia.

Usando uma camuflagem totalmente branca, Hayha abateu 542

soldados inimigos confirmados, o que lhe rendeu entre os soviéticos a

alcunha de “morte branca”. Em cerca de 100 dias de conflito, ele eliminou

uma média de 5 soldados por dia, sem o auxilio de miras telescopicas,

usando somente a mira de ferro simples do seu fuzil Mosin-Nagant, a olho

nu. Fazia isto por acreditar que, utilizando uma luneta, sua cabecaficaria

mais exposta, tornando-o mais visivel para seus inimigos, além de correr o

risco do reflexo da luz do sol nas lentes da mira telescdpica denunciar sua

posicao. Tambémtinha o habito de encher a boca com neveparadisfargar o

vapor causado por sua respiragao,ficando ainda mais invisivel (Figura 35). '°
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FIGURA35- Simo Hayha, o “Morte Branca”. Fonte: httos./

 

Hayha também costumava dar apenas um tiro na mesma posi¢do,

movimentando-se logo em seguida e dificultando sua localizagao pelo

inimigo. Preferia a posigao sentada para atirar. "4

Relatos extraoficiais aumentam para mais 200 inimigos mortos por

Hayha em combate aproximado, utilizando sua submetralhadora Suomi,

elevando o numero deinimigos mortos para mais de 700 (Figura 36). '°
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Os soviéticos fizeram varias tentativas para eliminar o “Morte Branca’,

que, apesar de nao afetar significativamente os planos soviéticos, estava se

tornando devastador para a moral das tropas. O Exército Vermelho usou

contra-snipers e langou até barragens de artilharia para tentar neutralizar

Hayha. ‘6

Em 6 de marco de 1940, Simo Hayhafoi atingido no lado esquerdo do

rosto por um projétil, supostamente explosivo, disparado por um sniper

soviético. Mesmoferido, conseguiu rastrear e eliminar o inimigo que o havia

atingido. '* Encontrado por soldados aliados, que disseram "faltar metade de

sua cabega", Hayha foi levado a um hospital de campo. Ficou inconsciente

até 13 de marco, dia da assinatura do tratado de paz que posfim ao conflito.

13 Hayha foi promovido de “Alikersantti” (Cabo) a “Vanrikki” (segundo-

tenente) pelo Marechal de Campo Cari Gustaf Emil Mannerheim, recebendo

varias condecoragées (Figura 37). Ninguém nunca havia ascendido tanto na

hierarquia militar em tao pouco tempo na historia da Finlandia. Foram

necessarios varios anos para Hayha se recuperar do seu ferimento de

guerra. A bala tinha esmagado seu maxilar e arrancado sua bochecha

esquerda (Figura 38). No entanto, ele se recuperou completamente, voltando

a sua vida de cacador e criador de cades apos a Segunda Guerra Mundial,
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periodo em que chegou a cagar diversas vezes com 0 presidente finlandés

Urho Kekkonen.‘©

 

FIGURA 37 — Condecoragdes de Simo Hayha. Fonte: nit

 

38



 

FIGURA 38 — Simo Hayha nos anos 40, apés a sua promog&o a 2° tenente, com a

visivel deformidade causadapelo ferimento recebido. Fonte:

 

xplorethe

 

Simo Hayha faleceu de causas naturais aos 96 anos de idade em 1° de

abril de 2002, em uma pequena vila chamada Ruokolahti, localizada no

sudoeste da Finlandia, proxima a fronteira com a Russia(figura 39). "4
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FIGURA 39 — Lapide do lendario sniper Simo Hayha. Fonte:

ayha-morte-branca-biografi   

2.3.2 - Ivan Sidorenko (500 abates).

Nascido em 12 de setembro de 1919 em uma familia de camponeses,

na cidade russa de Smolensk Oblast, ivan estudou até a 10° série na escola,

a qual deixou para cursar arte na Faculdade de Artes de Penza, proxima a

Moscou. Em 1939, Sidorenko foi convocado para o Exército Vermelho, sendo

designadopara a escola militar de infantaria de Simferopol, na Criméia, onde

foi treinado como parte de uma equipe de morteiros (Figura 40).'”
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FIGURA40- o tenente Ivan Sidorenko. Fonte: htips.//allthatsin

  

Em 1941 sua unidade foi enviada para a defesa de Moscou. Nos

intervalos entre os combates, em que nao estava em agao com sua equipe

de morteiros, Sidorenko saia para abater soldados alemaes com seu fuzil

Mosin-Nagant com mira telescdpica. Apesar de nunca ter treinado

especificamente para ser um sniper, Sidorenko foi aprendendo em combate

as técnicas de tiro e camuflagem. Quando sua contagem de abates comecou

a crescer de maneira a chamar a atengao de seus superiores, estes o

removeram de sua unidade de morteiros, de modo que pudesse se dedicar

exclusivamente € atividade de sniper, aiém de poder instruir novos

candidatos a especialidade. '8

Ivan Sidorenko seguiu ensinando seus aprendizes em combate, da
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mesma maneira que aprendeu = ser um sniper Foi responsavel pela

formagao de cerca de 250 snipers durante a guerra, ascendendo na

hierarquia, chegando ao posto de major, como assistente do comandante do

4122° regimento de infantaria.

A expressao “One shot, Onekill” (um tiro, uma morte) foi supostamente

cunhada por Sidorenko. No ano de 1944, ja tinha 500 inimigos abatidos em

seu curriculo, além de 3 veiculos blindados e 1 tanque, destruidos com

munigées incendiarias. Tendo sofrido varios ferimentos ao longo da guerra,

Sidorenko continuou em combate até sofrer um ferimento mais sério, na

Estonia, no front Baltico. Foi hospitalizado e afastado do front pelos seus

superiores, por ser considerado valioso demais para ser morto em combate.

Passou o resto da segunda guerra recuperando-se € atuando comoinstrutor

de novos snipers. ‘7

Em 04 de junho de 1944 foi agraciado com a medalha da Estrela

Dourada

e

0 titulo de Heréi da UnidoSoviética (Figura 41). Apos a guerra, na

qual terminou com o posto de major (Figura 42), lvan Sidorenko mudou-se

para a cidade de Chelyabinsk Oblast, na Russia, onde foi trabalhar como

capataz em uma mina de carvao.

 

FIGURA 41 - medalha da Estreia Dourada da Unido Soviética. Fonte
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FIGURA42 — Ivan Sidorenko, major em 1944. Fonte:

   f al r-S00-germans.Num!

Ivan Sidorenko faleceu em 19 de fevereiro de 1994, de causas naturais,

na cidade de Kiziyar, no Daguestao. '®

2.3.3 - Nikolay Yakovievich lyin (494 abates).

Nascido em 25 de julho de 1922 no vilarejo de Chernukhino, Russia.

Oriundo de uma familia de trabalhadores, Ilyin estudou até o nivel

secundario, e trabalhou comoserralheiro em umafabrica de freios na regiao

de Donetsk.'9

Com inicio da guerra, ilyin incorporou ao Exército Vermelho em

fevereiro de 1942 no “50th Guards Rifle Regiment”, sendo entao enviado ao

front de Stalingrado, onde 216 do total de seus 494 abates confirmados

foram obtidos. 2° Morto em combate no dia 4 de agosto de 1943, por uma

rajada de metralhadora, em uma batalha na regido de Yastrebovo, lyin

atingiu a marca total de 494 soldados inimigos abatidos com seu fuzil Mosin-

Nagant.
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Nicolay Yakovievich llyin recebeu varlas condecoragoes, entre elas a

Estrela Dourada da Unido Soviética a Ordem de Lenin, a Ordem da

Bandeira Vermelha e 0 titulo de Herdi da Unido Soviética. '° (Figuras 43 e

44).

 

FIGURA 43- Nikolay Yakovievich Ilyin. Fonte: hitps://c

gindex.ntm|.
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FIGURA 44

-

foto retocada de Nikolay Yakovlevichllyin, ainda com uniforme de

soldado, embora tenha chegado ao posto de sargento. Foto de llyin em combate. Fonte:

“ww _warhistoryonline.com/war-articles/10-lethal-snipers-wwil htmi

2.3.4 - lvan Nikolayevich Kulbertinov (487 abates).

Nascido no ano de 1917, na aldeia de Tian Olyokminsky, Siberia, em

uma familia de cagadores. Sem ter uma educagao formal, Kulbertinov e sua

familia vagavam pela taiga siberiana, dedicando-se a atividade de caga como

modo de vida.

Em julho de 1942, aos 25 anos de idade, Kulbertinov foi para

o

front de

batalha, incorporando na 23° brigada de esquis. Combateu na batalha de

Moscou, em Kiev, Vinnitsa, Curso da Aguia e no front ucraniano. Seus

relatos como sniper comegaram em fevereiro de 1943. Durante a guerra

Kulbertinov treinou a 35 novos snipers, aos quais aconselhava: "Imitem

menos, busquem seus préprios métodos deluta, encontrem novas posi¢oes

e novos modos de camuflar-se. Nao tenham medodeir atras das linhas

inimigas, e lembrem-se: nao cortar com um machado, quando se pode

utilizar uma agulha”.

Ao fim da guerra, Kulbertinov eliminou um total de 487 inimigos

(algumas fontes mencionam 489). Por seu heroismo foi condecorado com as

medalhas Ordem da Bandeira Vermelna da Fama de 3° grau, Guerra

Mundial 1° e 2° graus e Estrela Vermelha (Figuras 45 e 46).
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Somente recebeu titulo de Herdi da Unido Soviética postumamente,

por um sem-numero de razées. Faieceu de causas naturais aos 76 anos, em

1993, sendo sepultado nalocalidade de Tien Olekminskiy Ulus.

 

FIGURA45- Ivan Nikolayevich Kulbertinov, a esquerda. Fonte:

Wpin/31743347% 038/  St.Co
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FIGURA46- Ivan Nikolayevich Kuibertinov. Fonte:

 

2.3.5 - Viadimir Nikolaevich Pchelintsev (456 abates).

Nascido no dia 30 de Agosto de 1919, filho de um comandante do

Exercito Vermelho. Desde crianga foi um entusiasta dos esportes. Em junho

de 1941, concluiu a licenciatura de exploragao geofisica do Instituto de

Mineracao de Leningrado. Em 1939, durante seus estudos, qualificou-se

comoatirador desportivo e em margo de 1940 recebeuo titulo de professor

de Desportes da URSS, e em 27 de abril de 1940 tornou-se instrutor de

desportes detiro categoria Ill.

Em julho de 1941, aos 21 anos de idade, Pchelintsev voluntariou-se

para o Exército Vermelho e, com a patente de tenente, comandou um
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pelotao de reconhecimento do Batainao de Infantaria 5 da Brigada de

Infantaria Independente 11 (Figuras 47 e 48)  

FIGURA47- Viadimir Nikolaevich Pchelintsev. Fonte

ethal-snipers-wwil
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PAULUS

 

FIGURA48- Viadimir Nikolaevich Pchelintsev. Fonte:

   st.com.mx/pin/409827634823063038/?autologin=true&

 

 

Ao término da guerra, Pchelintsev tinha somado um total de 456

inimigos abatidos confirmados. Recebeu a medalha da Ordem de Lenin, a

medaiha da Ordem da Guerra Patriotica de 1° grau e a "Estrela Vermelha’.

Apos a guerra, continuou servindo ao exército, tendo visitado varios



paises ocidentais, aliados da Uniao Soviética durante a Segunda Guerra

Mundial. Em 1952 graduou-se na Academia Militar de Leningrado de

Comunicagées. Foi para a reserva no ano de 1976, com a patente de

coronel, e faleceu de causas naturais, em 27 de julho de 2001, aos 82 anos.

O fuzil por ele utilizado encontra-se exposto no Museu Estatal de

Historia de Leningrado (atual Sao Petersburgo). *°

2.3.6 - Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko (309 abates).

Nascida em 12 de Julho de 1916 em Bila Tserkva, Ucrania, Mudou-se

com sua familia para Kiev aos 14 anos. Ingressou na organizagao paramilitar

OSOAVIAKhIM, ondefiliou-se ao clube de tiro e aprendeu a atirar ainda

adolescente. Trabalhou em uma fabrica de munigées em Kiev e casou-se

aos 16 anos com um médicolocal, Alexei Pavlichenko, com quem teve um

filho Rostislav. 74
Em 1937 ingressou no curso dehist6ria da Universidade de Kiev. Em

1941, quando a guerra iniciou, estava no 4° ano do curso e decidiu se alistar

no Exército Vermelho.Inicialmente foi designada para ser enfermeira, mas

recusou-se e pediu parair para a infantaria, fazendo uso de suas credenciais

como atiradora certificada na OSOAVIAKhIM.2> Apos muita insisténcia, foi

admitida como sniper e enviada para o front onde teve seu batismo de fogo

abatendo dois soldados romenos, que auxiliavam os alemaes, a 500 metros

de distancia. 76
Lyudmila continuou em combate, tendo sido enviada para Moldavia e

para o front grego, onde atingiu a marca de 187 abates em 75 dias de

combate. Posteriormente foi enviada para Sevastopol, onde aumentouainda

mais seu escore de abates, entre eles 36 dos mais bem treinados snipers

alemaes enviadosparaelimina-la. 25 Frequentementeutilizava 0 fuzil SVT-40

(Figura 49), semiautomatico, embora seu preferido fosse o Mosin-Nagant

modelo 1891 com mira telescdpica de 4X (Figura 50). 7

 FIGURA50- 0 fuzil SVT-40. Fonte: Wikipedia
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Promovida a sargento em agosta de 1941 e a tenente em maio de

1942, Lyudmila atingiu um total de 309 abates confirmados em sua carreira.

Sua fama cresceu nao somente entre os aliados, mas principalmente entre

os inimigos, que a alcunharam de “Senhora Morte”. 27 Os alemaesinclusive

tentaram fazer com que ela desenasse para o lado nazista, transmitindo
mensagens através de radio e aié de megafones, oferecendo-lhe doces,
confortos e promogées.76 A esta altura, Lyudmila ja tinna se tornado pega de
propaganda de guerra entre os aliados.7

Em junho de 1942 Lyudmila foi ferida no rosto por um estilhago de
morteiro e retirada de combate devide ao seu crescente status.

No final do ano de 1942, Lyudmila foi enviada a paises aliados, para
reforgar 0 apoio dos mesmos 4 causa anti-nazifascista. Visitou os Estados
unidos da América convidada pelo presidente Franklin Roosevelt,
acompanhada por outro sniper, o também herdi de guerra Vladimir
Pchelintsev (Figura51).   
Unidos, aeFonte:Att

Tornou-se a primeira cidada soviética a entrar na Casa Branca.
Participou de varias entrevistas e palestras e viajou pelos Estados Unidos,
acompanhadapela Primeira Dama Eleanor Roosevelt (Figura 52). Visitou
outros paises aliados, como Canada e Reino Unido, sempre fazendo
campanha e propagandade apoio aos soviéticos contra os nazistas.
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Lyudmila chegou a ser promovida ao posto de major, mas nunca mais
voltou ao combate (Figuras 53 e 54), embora tenha tornado-seinstrutora de
snipers até o final da guerra. Em 1943 recebeuo titulo de Heroina da Uniao
Soviética e a medalha da Estrela Dourada. 4 _

poe WE     
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FIGURA§3- Lyudmila Pavlichenko em
tarit   

1942. Fonte:
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FIGURA 54 Lyudmila Paviichenko, heroina da Unido Soviética. Fonte:
comins udmila

 

 

Ao término da guerra, Lyudmila retornou aos seus estudos dehistoria
na Universidade de Kiev, concluindo o mesmoe realizando mestrado. 75

Trabalhou comohistoriadora para a marinha soviética de 1945 a 1953,
posteriormente trabaihando no Comité Soviético de Veteranos de Guerra. **

Lyudmila foi uma das 500 snipers femininas de um total de 2400
empregadaspelo Exército vermelho que conseguiram sobreviver a guerra. 25

Foi homenageada pelo governo soviético com selos postais em 2
ocasi6es , em 1943 (Figura 55) e 1976 (Figura 56), aleém das medalhas e do
titulo de Heroina da Unido Soviética.2*

 

FIGURA55- Selo postal de 1943 em homenagem a Lyudmila Pavlichenko. Fonte:
nilearn?s=tyud
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FIGURA56- sel
oC! jearr 

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko faleceu em 10 de outubro de 1974,

de um derrame cerebral aos 58 anos de idade, sendo sepultada em Moscou,

no cemitério Novodevichye.

Existem algumas controvérsias sobre a historia de Lyudmila

Pavlichenko, que sugerem que ela possa ter seu escore de abates

aumentado parafins propagandisticos, uma vez que os soviéticos buscavam

desesperadamente apoio aliado para combater os nazistas. Estas

controversias surgem devido a demora de Lyudmila em receber as

condecoracées devidas apdés muitos abates e, também, sobre a auséncia de

cicatrizes em seu rosto, justamente a parte supostamente atingida pelo

estilhago de morteiro que a tirou definitivamente combate. 76

A despeito destas controvérsias histéricas, Lyudmila Pavlichenko tem

seu lugar entre os snipers mais notaveis aqui citados, por ser a detentora do

maior escore de abates registrado entre snipers femininas, ainda que com o

numero total de abates abaixo dos 10 maiores escores absolutos.

2.3.7 - Craig Harrison (0 mais longotiro de sniper).

Nascido em novembro de 1974, na cidade de Cheltenham, condado de

Gloucestershire, Reino Unido. Harrison incorporou ao Exército Britanico aos

16 anos de idade, no Household Cavairy e, posteriormente, no regimento

Blues and Royals. Em sua carreira, serviu na Bosnia, fez dois turnos de

servico no lraquee,finalmente, no Afeganistao, onde executouos tiros que o
fizeram famoso em 2009. 79

Craig Harrison estava em missao no Afeganistao, na localidade de
Musa Qala, provincia de Helmand, em novembro de 2009, quandoeliminou

dois combatentes talibas que atacavam, com uma metralhadora pesada,

soldados britanicos emboscados em trés veiculos blindados. O entaéo
sargento Craig Harrison (Figura 57), utilizando seu fuzil L115A3 (Figura 58),
disparou e atingiu seus alvos a uma distancia confirmada (por GPS e
telémetros a laser de um helicdptero Apache) de 2.475 metros.°°
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FIGURA58- 0 fuzil L115A3. Fonte: By Andrew Linnett - Defence Imagery, OGL

v1.0, htips./ice wikimedia.org/wiindex.php?curid=24985206

 

Apos voltar do Afeganistao, Harrison sofreu com transtorno de stress

pés-traumatico, sendo desincorporado e aposentado do exército em 2014.

Em 2009, o Ministério da Defesa britanico, ao revelar o seu nome e€ 0

seu tiro recordista para a imprensa, tornou Harrison e sua familia alvo de

ameagas e possiveis ataques de retaliagao do Taliba e Al Qaeda. Desde

entdo, ele e sua esposa est&o sempre em posse de dispositivos com GPS,

que informam constantemente a policia sobre sua localizagao, alem deter

recebido uma indenizagéo de 100.000 libras do Ministério da Defesa

britanico.
Em 2015, apés sair do exército, Craig Harrison escreveu e publicou o

livro “The Longest Kill’, no qual relata sua historia de vida e suas
experiéncias como sniperno Iraque e Afeganistao. °°

Em 2012 0 recorde de tiro mais longo estabelecido por Harrison foi

quebrado por dois snipers das forgas especiais australianas, na mesma

regido, a provincia Afega de Helmand. O tiro foi executado contra um

combatente taliba, com fuzis Barret modelo M82 A‘ (Figura59). Foram dois

tiros disparados pordois snipers de uma mesmaequipe, simultaneamente, a
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uma distancia de 2.815 metros, sendo que apenas um atingiu 0 alvo,

impossibilitando

a

identificagao de sua autoria. Ainda assim,a identidade dos

atiradores permanece confidencial por quest6es de seguran¢a. a

  

FIGURA 59 - 0 fuzil Barret M82 A‘. Fonte: https://barrett.nevfirearms/mode!

ONS

 

 

Em maio de 2017, novamente o recorde foi superado, desta vez por um

sniper das forgas especiais canadenses, cuja identidade também nao foi

revelada. O tiro foi dado contra urn combatente do 1.S., (Islamic State, ou

“Daesh”, o Estado Islamico), com um fuzil McMillan TAC-50 rifle (Figura 60) a

umadistancia de 3.540 metros. °2

 

FIGURA60-

o

fuzil McMillan TAC-50. Fonte: tt
nifirea 0

  

Por sua precisao e letalidade a tao longas distancias, Craig Harrison e

os andnimos snipers australianos e canadenses possuem mérito suficiente

para figurar nesta lista dos melhores snipers da historia, alem dos seis

inicialmente citados, independentemente do numero absoluto de abates que

realizaram.

3 CONCLUSAO

Na histéria dos conflitos humanos, naoraro foi o emprego da forga, em

detrimento das alternativas diplomaticas. No ambito dos confrontos bélicos,

sobrepujar o inimigo através da destruigdo ou inviabilizagao de seus meios

materiais e humanos sempre foi o objetivo primario dasliderangas militares.

Com o advento da pdlvora € o conseguinte surgimento das armas de

fogo, a letalidade nas guerras aumentou inequivocamente, ¢ com a evolucao

tecnoldgica, as mesmas foram adquirindo progressivamente mais alcance e

precisdo. Eis que, em decorréncia disso, surgiu a oportunidade de utilizagao
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destes aprimoramentos tecnologicos no campo de batalha, através do

emprego de atiradores especialmente selecionados e treinados para

maximizar as suas vantagens. Com efeito, os lideres militares logo

comecaram a criar e capacitar unidades com o objetivo especifico de

neutralizar o inimigo a longa distancia ¢ com o menor numero de baixas

possivel. Assim surgiram as unidades de atiradores de elite que, com o

tempo, comegaram a mostrar resultados positivos no desenlace das

batalhas.

Os “snipers”, como ficaram conhecidos, se consolidaram como uma

arma de fundamental importancia no arsenal de praticamente todos os

comandantes militares, pelo efeito de quebrar a cadeia de comando inimiga,

através da eliminacdo de seuslideres, € pela imposigao de um constante

estado de inquietacao e medo sobre a moraldas tropas.

O emprego de snipers também extrapolou o Ambito dos conflitos

bélicos, sendo incluido no roi de taticas utilizadas por forcas policiais e

antiterroristas ao redor do mundo, especialmente em situagoes com a

presencga de reféns, na seguranga de grandes eventos e escolta de

autoridadescivis e militares.

Com a evolugdo tecnolégica, 0 aumento da complexidade dos conflitos

e transformagdes socioculturais, a presenga constante de civis e da midia

nos teatros de operagdes, criou-se a necessidade crescente de reduzir

bpaixas colaterais. Consequentemente, o emprego de snipers em operagées

bélicas, tanto para neutralizagao de alvos sensiveis quanto para obtencgdo de

inteligéncia e designagao de alvos de artilharia e de ataque aéreo, tornou-se

praticamente imprescindivel.

A analise dos registros histéricos, de seu surgimento, evolugao e

momento atual mostra que o emprego dos atiradores deelite, os “snipers’,

esta, ao menos no presente, longe de se tornar obsoieto nas operagoes

militares.
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FIGURA61 - a Narceja, ave conhecida pelos britanicos como“snipe”, cuja

denominagao“sniper” aos seus cagadores, consolidou-se mundialmente como referéncia aos

atiradores deelite. Fonte: https://blog nature. org/science/2014/01/14/the-snipe-hunt-myth

REFERENCIAS

1 - PLANOBRAZIL- Snipers, os atiradores deelite. Disponivel em:

http://www. planobrazil.com/2011/06/22/snipers-os-atiradores-de-elite-ii/.

Acesso em: 01 Jul. 2019.

2 - SISTEMASDEARMAS- Operagées Especiais. Snipers — Historia.

Disponivel em: htip.//sistemasd:

Acesso em: 01 Jul. 2019.

3 - YOUTUBE.Snipers A History of Sniping Full Documentary.

Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=RN72np cE2k. Acesso

em: 01 Jui. 2019.

 

 

4 - YOUTUBE.Sniper Country. Snipers in History. Disponivel em:

 

snipercountry. com/sniper-history/. Acesso em:01 jul. 2019.

5 - YOUTUBE.American Snipers in Vietnam . Disponivel em:

58



  
   

3. Acesso em: 01 Jul. 2019

y/ Acesso em:

07 Set. 2019.

7 - SULLIVAN,Colleen. GSG 9 German Counterterrorism Unit .

Disponivel em: https:/Awww.britann

2019

8 - YOUTUBE.Russia in Afghanistan 1979 to 1989. Disponivel em:

ie ‘0. V_gEYxV72E Acesso em: 08. Set 2019.

9 - GHILLIESUITSONLINE- The Ghillie Suit and the Lovat Scouts; a

History. Disponivel em: http://Avww.ghilliesuitsonline.com/ghill

Acesso em: 08 Set. 2019.

10 - BLAKEMORE,Charles. The First Ghillie Suits Ever Worn.

Disponivel em: hit

  ‘topic/GSG-9. Acesso em:07 Set.C0! 

utube.com/watch’  

 

www.highlandstore.com/blog/

r-worn. Acesso em: 09 Set. 2019.

41 - SIMO HAYHA. Simo Hayha. Disponivel em:

ayha.com/. Acesso em: 13 Set. 2019.

  

 

12 - MINILUA. Homenslendarios #2: Simo Hayha. Disponivel em:

    romens-lendarios- hayha/. Acesso em: 13 Set.

2019.

13 - A VIDA NO FRONT.Simo Hayha - O Morte Branca. Disponivel

/layidanofront.blogspot.com/2011/0.

a.ntm|. Acesso em: 13 Set. 2019.

    2/simo-hayha-o-morte-

 

14 - BEZERRA,Eudes. Simo Hayha, a Morte Branca: o maior sniper

da historia. Disponivel em: hitps://incrivelhistoria.com.br/

Acesso em: 13 Set. 2019.

15 - PORTO,Gabriella. A Morte Branca. Disponivel em:

  

  com/curiosidad  f norte-branca/. Acesso em: 14

Set. 2019.

16 - WALSH,Robert. Simo Hayha: The Finnish Sniper Who Took

Down500 Soldiers Within 100 Days. Disponivel em:

 

chive.com/   o-hayha-white-death. Acesso em: 14 Set.
 

59



2019.

17 - DeLONG, William. ivan Sidcrenko: Russia's Most Lethal WWII

Sniper Who Made 500 Kills Single Handedly. Disponivel em:

. Acesso em 15 Set. 2019.  

 

sniper dispatched over 500 germans. Disponivel em:

toryonline.com/i

tiper-disp:

  

  

 

Set. 2019.

49 - CLEVER GEEK.Ilyin, Nikolai Yakovievich (Hero of the Soviet

Union).Disponivel em: https://ciever-

< 2025889/index.html. Acesso em 16 Set. 2019.

20 - ARGUNNERS.Deadly Accuracy: The Top Snipers of World War

2. Disponivel em: hitps:/Awww argunners.com/deadiy-acc

yid-war-2/, Acesso em 16 Set. 2019.

21 - CLUBDEARMAS.Ivan Nikolayevich Kulbertinov (Fracotirador).

Disponivel em: hitp://clubdearmas.com/novedades/ver/ivan-nik

€ dor. Acesso em 17 Set. 2019.

22 - STEEMIT. World WarII's Five Deadliest Snipers.

it.com/worldwar/@

     

teemitowhale/

Acesso em 17 Set. 2019.

23 - CLUBDEARMAS.Vladimir Nikolaevich Pchelintsev

(Francotirador). Disponivel em:

   

1as.com/novedades/ver/viadimir-nikolaevich-pch   

 

25 — WINSTON, George. Lady Assassin Lyudmila Pavlichenko

Deadliest Female Sniper of All Time. Disponivel em:

arrnistoryonline.com/instant-articlesNady-de

|. Acesso em 20 Set. 2019.

26 - RAGA, Suzanne. Lady Death: Lyudmila Pavlichenko,the

   

 

60



Greatest Female Sniperof Ail ‘ine. Disponivel em:

  
I strobituaries-iyudmila-paviic

Acesso em20 Set. 2019.

27 - YOUTUBE- Lyudmila Pavlichenko.Disponivel em:

ihwalKL2fU0. Acesso em 20 Set. 2019.

28 - BBC NEWS.Los mitos que rodean a Liudmila Pavlichenko,la

francotiradora "mas mortifera de la historia que aterrorizo a la Alemania

   
outube.com/iwatch?

 

nazi" Disponivel em: https //ww

Acesso em 20 Set. 2019

29 - WIKIPEDIA. ieHarrison (sniper). Disponivel em:

)_(sniper). Acesso em 20 Set.2019

30 - MacFARLAN,TirTim. Army's record-breaking sniper whokilled

  

twoTaliban a mile and a half away driven to the brink of suicide by his

 

Chilling job. Disponivel em: https:/www.dailymail.co.u

7 f cord-breaking-sniper-killed-two-Taliban-mile-half. an    
hilling-job.htm!. Acesso em 20 Set. 2019.

31 - DEFESANET. SNIPER - Novo Recordede Distancia 2.815m
Disponivel em: http:/Awww.defesanet.com.br/armas/noticia/87 16/SNIPER---
Novo-Recorde-de-Distancia--2-815m/. Acesso em 21 Set. 2019.

32 — BBC NEWS.Canadiansniper‘kills 1S militant two miles—

Disponivel em: https

Acesso em 21 Set. 2019.

 

minews/world-us  

61


