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RESUMO

Um atirador de elite é uma pessoa treinada e equipada para atingir alvos distantes com precisão.
Nas forças armadas modernas,  o caçador é equipado com um rifle  de alto potencial,  com mira
telescópica, que permite atingir alvos a distâncias da ordem de várias centenas, se não milhares de
metros.  O  caçador  geralmente  também porta  uma  arma  curta  e  outras  armas  de  apoio,  como
explosivos  ou  aparelhagem  para  coordenar  ataques  guiados.  Os  atiradores  são  treinados  em
práticas como camuflagem, reconhecimento, infiltração e observação. Os atiradores desempenham
um papel decisivo principalmente na guerrilha urbana e nas selvas .A principal parte do treinamento
de um atirador é o uso perfeito do seu fuzil de precisão, uma ferramenta que não é fácil de usar,
principalmente  por  causa  de  seu  peso  e  dimensões.  As  técnicas  necessárias  para  refinar  as
habilidades de mira são muito importantes: sempre que possível,  o atirador atira em posição de
bruços, tanto para aumentar a estabilidade do rifle quanto para diminuir a possibilidade de ser visto
pelo inimigo. O presente estudo pretende definir  o caçador como forma expressiva no combate,
mostrando sua importância, relevância e principalmente a evolução do caçador e como chegamos
ao nível de precisão atual, observando o seu desenvolvimento através da história e sua evolução. 

Palavras-chave: Tiro de precisão, Sniper, História Militar

ABSTRACT

A sniper is a person trained and equipped to hit distant targets with precision. In modern armed forces,
the sniper is equipped with a high-powered rifle with a telescopic sight that allows to reach targets at
distances of the order of several hundred if not thousands of meters. The sniper usually also carries a
handgun and other support weapons, such as explosives or apparatus, to coordinate guided attacks.
Snipers are trained in  practices such as camouflage,  reconnaissance,  infiltration and observation.
Snipers play a decisive role mainly in urban guerrillas and in the jungles. The main part of a sniper's
training is the perfect use of his sniper rifle, a tool that is not easy to use, mainly because of its weight
and dimensions. The techniques necessary to refine the aiming skills are very important: whenever
possible,  the  sniper  shoots  close  to  the  ground,  both  to  increase  the  stability  of  the  rifle  and  to
decrease the possibility of being seen by the enemy. The present study intends to define the sniper as
an expressive form in combat, showing its importance, relevance and especially the evolution of the
hunter and how we arrived at the current precision level, observing its development through history
and its evolution.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura e

comentários  sobre  a  história  do  emprego  do  caçador  ao  longo  dos  conflitos

históricos da humanidade.

Desde as remotas civilizações o tiro preciso com alvos selecionados sempre fez

parte dos conflitos e por vezes foram decisivos para um resultado favorável aos que

fizeram o emprego deste soldado com habilidades fora do comum.

1.1PROBLEMA

Será discutido o histórico do emprego do atirador de elite, desde os primórdios

dos conflitos organizados, com ênfase nos conflitos do mundo ocidental, onde se

tem registro de lanceiros, arqueiros que desde a Idade Antiga foram empregados

em  ações  decisivas.  Passando  para  os  conflitos  da  idade  moderna  e

contemporânea, onde a diferenciação e emprego em larga escala do caçador se

tornou essencial para os exércitos modernos, serão discutidos os aspectos morais,

legais e estratégicos do emprego do caçador.

1.2 OBJETIVO

Doravante serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste estudo,

estabelecendo a forma como será trabalhada a questão do emprego do caçador.

1.2.1 OBJETIVO GERAL

O  presente  estudo  pretende  definir  o  caçador  como  forma  expressiva  no

combate, mostrando sua importância, relevância e principalmente a evolução do

caçador e como chegamos ao nível de precisão atual.
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1.2.2 Objetivos Específicos

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo

geral,  levantou-se  objetivos  específicos  que  irão  conduzir  na  consecução  do

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo:

a. Qual a definição de “caçador”?

b. Qual origem do "caçador”?

c.  Em  quais  momentos  históricos  o  emprego  do  caçador  se  mostrou  mais

relevante?

d. Quais são os aspectos jurídicos que respaldam o uso do caçador?

e. Quais são os conflitos éticos e morais do emprego do caçador?

f. O que é um alvo legítimo?

g. O caçador deve ser empregado em tempos de paz no mundo civil?

h. Por que o caçador é admirado, mas também odiado?

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Um  atirador  de  elite  é  uma  pessoa  treinada  e  equipada  para  atingir  alvos

distantes com precisão.

Nas  forças  armadas  modernas,  o  caçador  é  equipado  com um rifle  de  alto

potencial, com mira telescópica, que permite atingir alvos a distâncias da ordem de

várias centenas, se não milhares de metros. O caçador geralmente também porta

uma arma curta e outras armas de apoio, como explosivos ou aparelhagem para

coordenar  ataques  guiados.  Os  atiradores  são  treinados  em  práticas  como

camuflagem,  reconhecimento,  infiltração  e  observação.  Os  atiradores

desempenham um papel decisivo principalmente na guerrilha urbana e nas selvas.
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A principal parte do treinamento de um atirador é o uso perfeito do seu fuzil de

precisão, uma ferramenta que não é fácil de usar, principalmente por causa de seu

peso e dimensões. As técnicas necessárias para refinar as habilidades de mira são

muito  importantes:  sempre que possível,  o  atirador atira  em posição de bruços,

tanto para aumentar a estabilidade do rifle quanto para diminuir a possibilidade de

ser visto pelo inimigo.

Outro  fator  substancial  no  treinamento  são  as  técnicas  de  camuflagem:  por

exemplo, hoje os atiradores usam no combate na vegetação um traje específico,

composto por uma série de tiras de tecido cinza, verde e marrom, cujo objetivo é

representar um conjunto de galhos e folhas.

Nações diferentes têm doutrinas militares diferentes em relação aos atiradores

escolhidos nas unidades, equipamentos e táticas militares. Geralmente, na guerra,

o objetivo do atirador de elite é reduzir a capacidade do inimigo de lutar, atingindo

um pequeno número de alvos muito importantes, como oficiais (para confundir e

desmoralizar  soldados),  trabalhadores de rádio (para isolar  a  unidade inimiga)  ,

servidores de metralhadoras (capazes de impedir ataques de infantaria) ou militares

que combatem com artilharia contra blindados.
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1.5 CONTRIBUIÇÕES

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o maior entendimento do uso

do atirador de elite, quais as justificativas legais e morais para seu emprego tanto

em tempos de paz como em tempos de guerra. Desde o amplo uso de fuzis de

precisão,  tendo na  Primeira  Guerra  Mundial  o  seu  berço no conceito  moderno,

quando  os  solados  foram  fornecidos  com  fuzis  capazes  de  tiros  precisos  a

distâncias antes nunca imaginadas sem um treinamento tão rigoroso, o atirador de

elite em si se tornou uma figura controversa.

Ao selecionar os melhores atiradores e fornecer um treinamento avançado, com

melhores equipamentos, os exércitos estavam criando neste momento um soldado

diferenciado  que  não  obedecia  às  regras  convencionais  e  estabelecidas  dos

conflitos  anteriores.  O  atirador  de  elite  poderia  então  acertar  um alvo  sem ser

percebido.  Poderia  neutralizar  um  soldado  que  não  representava  uma  ameaça

iminente  a  sua segurança ou a  de seus aliados.  Poderia  selecionar  alvos  para

causar maior destruição e assassinar indivíduos específicos a uma distância segura

para si.

Desta forma, um atirador de elite ao mesmo tempo que se tornou um elemento

essencial  para  uma  vantagem  estratégica,  se  tornou  odiado  pelos  puristas  e

teóricos dos conflitos armados, tendo-os como covardes e criminosos, muitas vezes

sendo sumariamente executados quando capturados.

Este conflito ético continua nos dias de hoje nas guerras atuais, assim como o

emprego do caçador em operações policiais civis.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A revisão  de  literatura  foi  realizada  com o  intuito  de  reunir  e  expor  tais

conceitos e abordar,  de forma crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao

presente trabalho, o emprego do caçador.

3 DISCUSSÃO

3.1 Qual é a definição de “caçador” ?

Um atirador de elite é um atirador militar  que ataca alvos de posições de

ocultação  ou  a  distâncias  superiores  às  capacidades  de  detecção  do  alvo.  Os

franco-atiradores geralmente têm treinamento especializado e estão equipados com

rifles de alta precisão e ótica de alta ampliação, e também costumam servir como

batedores e observadores, fornecendo informações táticas para suas unidades ou

quartel-general.

Além da pontaria de longo alcance e alto grau, os atiradores militares são

treinados  em  uma  variedade  de  técnicas  especiais  de  operação:  detecção,

perseguição, métodos de estimativa de alcance de alvo, camuflagem, embarcações

de  campo,  infiltração,  reconhecimento  e  observação  especiais,  vigilância  e

aquisição de alvos.

3.2. Qual origem do "caçador”?

É muito difícil  determinar a origem do atirador de elite militar. A habilidade

desenvolvida para a caça de subsistência sempre foi utilizada para fins de conflitos

entre vizinhos. Um bom caçador com habilidades com lanças, arcos e mesmo a

funda, teria botado em vantagem o pequeno Davi em sem enfrentamento com o

gigante Golias. 

O primeiro uso registrado de franco-atiradores em conflitos militares vem do

exército  da  Roma  antiga.  Cada  legião  levava  para  a  batalha  cerca  de  60

“escorpiões” - uma besta de aparência grosseira, quase como uma catapulta portátil,
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que poderia  dar  um tiro  de precisão a mais de 300 pés.   Estes besteiros eram

considerados a elite do exército e recebiam treinamento diferenciado. 

Figura 1- Escorpião Romano

O termo em inglês “sniper”, mundialmente difundido para definir o atirador de

precisão  militar,  tem como  origem também na  caça  de  presas.  Nas  épocas  da

colonização  britânica  na  Índia,  os  ingleses  caçavam  por  esporte  uma  ave

denominada “snipe”. Tratava-se de uma ave ágil e difícil de abater, portanto os que

tinham êxito, eram chamados de “snipers” e eram respeitados por seus colegas. 

Conta a lenda que, quando os soldados ingleses treinavam

em seus estandes de tiro, inúmeros pássaros passeavam ao fundo.

Assim, após treinar em seus alvos de papel, os soldados passavam

a testar sua destreza nos rápidos snipes. Aquele que conseguia a

“proeza” recebia o título de “sniper”. Com o tempo, o termo sniper

começou a tomar o significado daquele atirador cuja habilidade de

tiro e a proficiência na arte de caçar o fazia se destacar entre os

demais. ( Cel Lelis, 2018). 
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3.3  Em  quais  momentos  históricos  o  emprego  do  caçador  se  mostrou  mais

relevante?

Embora de uso muito controverso nos conflitos do fim da idade moderna e

início da contemporânea, o atirador de precisão já era uma figura comum desde a

idade média. Porém o seu apogeu se mostrou quando seu uso começou a fazer

grande diferença na estratégia e a causar grande destruição e pânico no inimigo.

3.3.2 IDADE MÉDIA

A batalha de Angincourt, travada entre Ingleses e Franceses na guerra dos

Cem Anos, foi um grande exemplo de quando o tiro preciso a distância começou a

ser decisivo para a vitória no campo de batalha.

Com o passar do tempo e com a invenção da pólvora e das armas de fogo,

as  táticas  e  técnicas  para  neutralizar  o  inimigo  a  longa  distância  se

aprimoraram  minimizando  o  contato  nos  combates  terrestres  com  a

neutralização  de  alvos  preestabelecidos  através  do  tiro  de  precisão.

(ANTONY; BARBAS, 2001) 

 Em 1415, as batalhas ainda eram travadas principalmente na luta corporal e

com uso de cavalaria onde os maiores exércitos quase que invariavelmente saíam

vitoriosos.  Porém o exército  inglês compensou sua inferioridade numérica com

uma nova estratégia. O uso de arcos longos, capazes de atingir o inimigo muito

antes de poderem confrontar seu pequeno exército agressor.  O rei  Henrique V

treinou arqueiros de maneira tão eficiente que eles alvejavam os inimigos dando-

lhes a mínima chance de reação, causando enorme confusão no inimigo, fato que

foi decisivo na vitória inglesa e se tornou folclore.

Figura 2- Arqueiro Inglês da batalha de Angincout
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3.3.3 REVOLUÇÃO AMERICANA

Outro  exemplo  mais  atual  são  os  atiradores  americanos  que  tiveram um

papel crucial  na Revolução Americana. Enquanto as tropas regulares britânicas

receberam  o  mosquete  de  alma  lisa  “Brown  Bess”  amplamente  respeitado,

soldados americanos incluindo milícias,  estavam armados com rifles longos de

caça de melhor precisão (Kentucky) e isso fez uma enorme diferença. Os soldados

britânicos treinados armados com o Brown Bess tinham precisão de 80 jardas,

enquanto os fuzileiros americanos podiam atingir alvos a 300 jardas. 

Estes fuzis Kentucky eram geralmente feitos por armeiros artesanais com

grande refinamento,  inclusive alguns já  possuíam a enorme vantagem de uma

alma raiada. O enorme custo de uma arma deste tipo era um fator limitante para

que fosse possível distribuí-las em grande escala. Normalmente o próprio soldado

voluntário  levava  sua  própria  arma  quando  tinha  condições  e  às  colocava  a

disposição da causa pela independência. 

Figura 3- Fuzis da Revolução Americana
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Devido à inferioridade organizacional e numérica dos rebeldes americanos,

essa vantagem do tiro preciso a uma maior distância, foi empregada com enorme

sucesso numa tática de guerrilha. Em vez de se alinharem em fileiras apertadas

como os britânicos, os soldados americanos usavam ocultação e se escondiam em

árvores  e  arbustos.  Eles  eram  tudo,  menos  “esportivos”,  visando  os  oficiais,

quando  possível,  e  se  tivessem  a  oportunidade  até  mesmo  um  general.  Os

ingleses em resposta, viam essa tática como covarde e suja e a usaram como

justificativa para cometer atrocidades contra civis. 

Essa nova tática fez com que as táticas tradicionais do final do século XVIII

fossem revistas, porém os ataques frontais e em forma foram ainda muito comuns

até  o  final  do  século  XIX,  inclusive  tendo sido  empregado ocasionalmente  até

mesmo na primeira guerra mundial, com consequências desastrosas. 

3.3.4 A GUERRA CIVIL AMERICANA

A  Guerra  Civil  Americana  é  considerada  a  primeira  guerra  moderna  da

história. Foi uma guerra de proporção continental, levando os Estados Unidos a uma

enorme destruição e perdas humanas. Os avanços tecnológicos da época tornaram

a  guerra  ainda  mais  cruel,  com  uso  de  trens  para  transporte  de  tropas  e

suprimentos, adoção maciça de armas de repetição modernas e peças de artilharia

devastadoras. 

Durante a Guerra de Secessão Norte Americana, entre os anos de 1861 a

1865, o Coronel de Exército da União, Hiram Berdam treinou um batalhão

com fuzis Sharp, acoplados de primárias lunetas telescópicas de bronze.

Esse batalhão recebeu a informal alcunha de Sharpshooters, cuja tradução

literal seria atiradores afiados ou atiradores precisos. Há o registro de que

um dos integrantes desse batalhão, Califórnia Joe, teria abatido um oficial

confederado a uma distância de 800 jardas. (LUCCA, 2002). 
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A  Guerra  de  Secessão viu  uma  rápida  evolução  dos  atiradores  de  elite.

Embora o atirador tenha sido amplamente usado pelos dois lados, os estados do

norte  tinham  um  treinamento  especial  e  diferenciado  para  os  bons  atiradores,

conhecidos como “sharpshooters”. Com a evolução da balística, os fuzis difundidos

para as tropas estavam cada vez mais precisos e mortais. A utilização do projetil

Minié,  que  se  trata  de  um projetil  em forma  cônica  de  fundo  oco,  que  quando

disparado  de  um rifle  de  alma  raiada  torna o  tiro  muito  mais  preciso  a  longas

distâncias do que os mosquetes de alma lisa  com projetis esféricos dos conflitos

anteriores.

Figura 4- Fuzil Sharps com luneta primitiva 

O desenvolvimento das primeiras armas de repetição produzidas em massa

como  os fuzis  Sharps,  Spencer  e  Winchester,  tambem  contribuíram  para  a

velocidade e cadência do tiro. Miras mais sofisticadas também foram desenvolvidas

neste período. 
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3.3.5 PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

A primeira guerra mundial (1914-1918), foi um conflito inédito no sentido de

destruição e perdas humanas. A consequência de uma rápida evolução tecnológica

de todo tipo guiada pela revolução industrial somada às diferenças ideológicas de

uma  Europa  em  constante  fervor  social,  teve  consequenciais  desastrosas.  Este

conflito  viu  o  nascimento  do  combate  aéreo,  centenas  de  milhares  de  soldados

mortos  em  poucas  horas,  bombardeio  e  destruição  de  cidades  inteiras  e  o

surgimento das guerras travadas em trincheiras. 

Foi  neste  contexto  de  trincheiras  onde  o  atirador  de  elite  mais  se

desenvolveu. As tropas por vezes passavam meses frente a frente com o inimigo a

poucos metros na trincheira a vista, sem engajar em um combate convencional. Os

alemães foram os primeiros  a  adotar  um treinamento  e  até  mesmo fundar  uma

escola para os atiradores. Adaptaram seus fuzis Mauser com miras ópticas e logo o

inimigo começou a perceber o potencial destrutivo destes atiradores.

A Primeira Guerra Mundial viu o desenvolvimento e a codificação de muitas

das técnicas que os atiradores de elite usam até os dias modernos. Isso foi facilitado

por novos desenvolvimentos no próprio rifle de precisão. Em 1914, o rifle de ferrolho

foi  aperfeiçoado  e  veio  equipado  com  um  carregador  de  cinco  a  dez  tiros.  As

munições usadas eram agora de calibre muito menor do que na Guerra Civil, porém

mais aerodinâmicas e movidas por pólvora sem fumaça. Isso significava que os rifles

de  precisão  eram  precisos  até  1.000  metros  e  que  o  atirador  poderia  evitar  a

detecção com mais facilidade.

Durante a primeira  guerra  mundial,  os alemães foram os primeiros a se

darem conta  das  vantagens do emprego de  tecnologias  óticas  em seus

fuzis.  Seus atiradores de elite  passaram a utilizar  miras óticas nos fuzis

Mauser  durante  as  operações.  Foram também os  primeiros  a  empregar

pares de snipers nas  operações,  onde,  enquanto um disparava,  o  outro

servia  de  observador  e  de  segurança.  Os  ingleses  e  os  americanos

seguiram os mesmos passos dos alemães, porém, abandonaram o assunto

ao término da guerra ( Cel Lelis 2018).
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 Os  atiradores,  mesmo  em  suas  trincheiras,  em  posições  de  oclusão,

acertavam qualquer inimigo distraído a centenas de metros de distância, causando

baixas diárias e uma grande quebra da moral da tropas da tríplice entente. Logo

Ingleses, Franceses, Italianos, estavam também treinando seus atiradores. 

Os Britânicos pereceberam a importância dos snipers na guerra e criaram a

primeira escola de snipers em 1915, a “First Shool of sniping observing and

scouting”,perto da cidade francesa de Bethune. O curso, com a duração de

17 dias, consistia na aprendizagem da manutenção do armamento, pontaria

pela alça, a camuflar a posição e a ver uma carta militar. (Manual Sniper,

2004) 

Figura 5- detalhe da culatra do Fuzil Gewehr 98 Mauser alemão

Mesmo a Primeira Guerra Mundial ser considerada por muitos historiadores

como a última guerra de cavalheiros, pode-se dizer que isso é apenas um folclore

quando se observa o número de atrocidades cometidas na guerra.  O nascimento

das escolas de “snipers” pode ser considerado o fim da guerra de cavalheiros. 
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3.3.6 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A Segunda  Guerra  Mundial  é  considerada  um seguimento  natural  da  má

resolução do conflito anterior terminado em 1918 com o tratado de Versailles. Porém

foi travada de uma forma muito diferente. Enquanto a Primeira Guerra foi travada de

uma  forma  mais  estática  em  trincheiras,  a  Segunda  Guerra  foi  um  conflito  de

movimento  e  agilidade.  O  emprego  de  veículos  blindados  com  apoio  aéreo  de

suporte, tornou a trincheira obsoleta. Muitos acreditavam que os atiradores de elite

não teriam um papel tão importante nestes novos conflitos como tiveram no anterior,

mas os alemães e soviéticos aprimoraram muito o treinamento destes guerreiros

solitários no período entre guerras. 

Um  pouco  antes  da  invasão  alemã  aos  territórios  da  URSS,  os  russos

aprenderam uma dura  lição na sua incursão na Finlândia na Guerra  de Inverno

(1939).  Um caçador finlandês chamado Simo Häyhä, se tornou o atirador com maior

número confirmado de vítimas da história até os dias de hoje. Armado apenas com

um fuzil  de ação simples sem miras ópticas M28-30, o qual  ele já utilizava com

destreza  para  a  caça  de  subsistência,  com  táticas  de  camuflagem  e  coragem

inacreditável  ele  conseguiu eliminar  mais de 500 soldados soviéticos.  Porém, 11

dias antes do fim da Guerra de Inverno, Simo Häyhä foi finalmente atingido. Um

soldado soviético o avistou e atirou em sua mandíbula, deixando-o em coma por 11

dias.  Ele  acordou  enquanto  os  tratados  de  paz  estavam  sendo  redigidos  com

metade de seu rosto faltando.

Figura  6-   Simo  Häyhä:  atirador  com maior  número  de  vítimas  confirmadas  da

história. Faleceu idoso em 2002. 
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Percebendo que um soldado sozinho pode fazer uma enorme diferença com

treinamento  adequado,  os  soviéticos  fizeram um amplo  treinamento  de “snipers”

durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive treinando mulheres. Estes atiradores

foram cruciais nos inúmeros cercos vivenciados pelos soviéticos na invasão alemã,

sendo que muitas vezes eram a única defesa contra um inimigo mais forte, até que a

URSS pudessem se reerguer e virar o jogo. 

A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra diferente em todos os aspectos e

os atiradores não foram exceção, especialmente na União Soviética. Parece

que os soviéticos dominaram o ofício, já que a maior parte da lista dos dez

melhores  atiradores  de  elite  mais  mortais  da  guerra  é  composta  por

atiradores soviéticos. (WARHISTORYONLINE, 2017)

Embora  muitas  vezes  pensemos  nos  atiradores  como  lobos  solitários,  a

Segunda Guerra Mundial viu destacamentos significativos de atiradores em pelotões

e  outras  unidades  coordenadas,  e  no  teatro  do  Pacífico,  os  atiradores

frequentemente  agiam  como  forças  de  reconhecimento,  eliminando  postos  de

metralhadora e atiradores inimigos antes da ofensiva principal .
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O atirador se tornou uma figura comum nos campos de batalha. Os exércitos

de todas as  nações tinham em suas fileiras  em níveis  de até  um por  grupo de

combate. É comum ouvir histórias da Segunda Guerra de um atirador ter parado um

avanço de uma tropa inteira

. 

3.3.7 A GUERRA DO VIETNAME

O modo como a guerra do Vietname foi travada difere muito do que o exército

norte  americano estava habituado tendo como referencia  os  conflitos  anteriores.

Esta  guerra  se  tratava  de  uma  ocupação  com  missões  “search  and  destroy”

(procurar  e  destruir)  um  inimigo  que  muitas  vezes  estava  oculto  em  selvas  e

montanhas.  Raramente  houveram  combates  convencionais.  Quando  um  grupo

vietcong  era  localizado,  um  destacamento  americano  geralmente  era

aerotransportado por helicópteros até uma zona próxima para engajar o inimigo. Por

outro lado, o guerreiro vietcong era capaz de ficar isolado por meses, mal nutrido,

mal equipado e mesmo assim capaz de infligir grandes perdas no inimigo invasor. 

Figura 7 – representação de atirador vietnamita com AK-47 



16

A dinâmica da guerra do Vietname tornou o ambiente novamente propício

para  o  uso  de  “snipers”.  O  soldado  vietcong  bem camuflado  na  selva,  poderia

facilmente  escolher  seus  alvos  dentre  os  soldados  americanos  invasores  num

ambiente  de  mata  e  utilizando  táticas  de  guerrilha.  Os  vietcong  recebiam bons

equipamentos  e  treinamento  chineses  e  soviéticos  e  se  provaram  guerreiros

extremamente eficazes.

Os americanos antes da guerra do Vietname, como já tinha acontecido na

Segunda  Guerra  Mundial,  tinha  apenas  alguns  snipers  com  o  treino

adequado  enquanto  que  o  Vietname  do  Norte  possuía  já  um  elevado

número de snipers que estavam integrados em companhias. Os snipers do

Vietname  do  Norte  eram  voluntários  e  utilizavam   armas  da  Segunda

Guerra  Mundial,  como  o  fuzil  russo Moisin  Nagant,  que  apesar  de  ser

antigo continuava eficaz e era muito usado nas emboscadas (Pegler, 2004)

A saída do exército americano foi  gradualmente mudar suas táticas,  onde

ficavam  mais  concentrados  em  fortes  e  ambientes  bem  guarnecidos  e  usaram

também  a  tática  do  atirador  contra  atirador.  Os  fuzileiros  navais  americanos

desenvolveram métodos de treinamento para snipers que são utilizados até os dias

de hoje. 

Foi nesse contexto que se tornou popular em Hollywood, o ex-fuzileiro naval

perturbado que volta para a vida civil e usa seu rigoroso treinamento de atirador e

disciplina contra a população civil.  E como toda ficção é geralmente baseada na

realidade, temos exemplos como Lee Harvey Oswald, que é considerado o único

atirador responsável pelo assassinato do presidente americano John F. Kennedy.

Ele foi treinado como atirador pelo corpo de fuzileiros navais americanos onde era

considerado um atirador acima da média. 
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3.3.8 CONFLITOS ATUAIS

A 11 de Setembro de 2001, assistiu-se a um ataque ao World Trade Center

em Nova Iorque e ao pentágono na cidade de Washington. A responsabilidade dos

ataques  foi  atribuída  à  Al-Qaeda,  e  ao  seu  líder  Osama  Bin  Laden,  que  se

encontrava no Afeganistão e que tinha o apoio dos Talibans. 

A  invasão  do  Iraque  e  Afeganistão  foram as  consequências  das  políticas

adotadas pelos EUA. Os snipers logo entraram em cena novamente. Desta vez os

conflitos  urbanos  em  cidades  muito  povoadas  tornaram  o  atirador  uma  figura

essencial  para  a  progressão  da  tropa.  Um  atirador  bem  posicionado  com  seu

“spotter”, o seu auxiliar equipado com lunetas ópticas para cálculos de distância e

localização dos inimigos, tornam as progressões em ambientes urbanos hostis mais

seguras para as tropas invasoras. 

Figura 8 – atirador americano e “spotter” com Fuzil Barret . 50. 
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Neste contexto o atirador americano Chris Kyle se tornou famoso como o

Navy Seal que acumulou um recorde de mais de 150 vítimas, escreveu um livro e

ficou imortalizado em um aclamado filme de Hollywood. 

O rifle de precisão continua a evoluir e a maior parte desse desenvolvimento

nos últimos anos tem se concentrado em óptica aprimorada. Telêmetros a laser,

bipés,  lunetas  de  alta  ampliação  e  visão  noturna  aprimoraram a  capacidade  do

atirador de matar em ambientes desafiadores. No entanto, desde a Guerra Civil até

hoje, esta tecnologia pode apenas ajudar um lutador habilidoso, e nunca substituí-lo.

A habilidade do atirador continua sendo o que torna um atirador eficaz, ao invés da

arma que ele usa.

3.4 Quais são os aspectos jurídicos que respaldam o uso do caçador?

Desde  o  início  do  uso  freqüente  de  atiradores  de  elite,  os  aspectos  de

legalidade vem sendo discutidos, e não existe ainda um consenso internacional.  O

uso  atual  de  caçadores  pelos  exércitos  americano  e  britânico  no  Afeganistão  e

Iraque, causam ainda muita discussão do ponto de vista jurídico e moral. 

As  legislações  a  respeito  nos  EUA,  respaldam  o  uso  do  caçador  em

legislações datadas ainda do século XIX, tendo como base de que em um conflito

armado, qualquer cidadão inimigo é um alvo a todo tempo. Soldados podem ser

atacados de surpresa, mesmo desarmados, sem que lhe seja dada uma chance de

se render, fugir ou entrar em um confronto com condições reais de sua defesa. Esse

pensamente é levado até o limite da moralidade, quando em uma chamada “Guerra

Total”,  na  qual  os  civis  fazem  parte  do  esforço  de  guerra,  tornando-os  alvos

legítimos de um atirador, ou até mesmo de um drone. 

3.5. Quais são os conflitos éticos e morais do emprego do caçador?

A  primeira  vítima  de  um  atirador  é  ele  mesmo.  Mesmo  um  caçador  de

subsistência, em algum momento de sua vida, sente a compaixão pelo ser que ele

precisa destruir para a sua própria sobrevivência. A caça é sacrificada para um bem
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maior, mas mesmo assim deixa sua marca na alma do caçador. No atirador militar,

esse  sentimento  de  culpa  é  quase  sempre  muito  maior,  pois  se  trata  de  seres

humanos. 

O cumprimento de ordens às cegas é parte da vida do atirador militar. Muitas

vezes  não  cabe  ao  atirador  decidir  quem  será  seu  alvo,  obrigando  o  militar  a

artificialmente desumanizar o alvo. Mesmo com respaldo jurídico e militar, o atirador

ainda pode ser julgado pela história e pela sociedade onde ele vive e também viver o

tormento da culpa.

No auge de seu treinamento e juventude, o orgulho de ser o melhor entre os

melhores pode prevalecer,  mas como diz  o  ditado anglofônico:  “your  ghosts  will

catch up with you one day” ( seus fantasmas vão te alcançar um dia), na medida em

que o atirador amadurece, o conflito interior pode acabar vencendo. 

3.6. O que é um alvo legítimo?

O Protocolo I das Convenções de Genebra, Artigo 52, prevê a proteção geral de

objetos civis, priorizando ataques a objetivos militares. O artigo 52 declara: "No que

diz  respeito  aos  objetos,  os  objetivos  militares  limitam-se  aos  objetos  que,  por

natureza, localização, finalidade ou uso, contribuam efetivamente para a ação militar

e  cuja  destruição,  captura  ou  neutralização  total  ou  parcial,  nas  circunstâncias

vigentes na época, oferece uma vantagem militar definitiva”.

3.7  O caçador deve ser empregado em tempos de paz no mundo civil?

No contexto policial, sua atuação primária é reservada aos cenários de crise,

como  alternativa  tática  do  tiro  de  comprometimento  para  resgate  de  refém.

Secundariamente realizam a segurança dos companheiros, missões de observador

avançado e atividade de inteligência. O papel do sniper policial contra atirador ativo

ocorreu por necessidade de resposta proporcional ao incidente ocorrido no ano de

1966, nos EUA, quando Charles Whitman posicionou-se no alto de uma torre no

campus da Universidade do Texas e abriu fogo indiscriminadamente, matando 13
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pessoas e ferindo outras 31. Os tiros chegaram a atingir pessoas a três quarteirões

de  distância.  O  evento  teve  duração  superior  a  90  minutos  por  dificuldade  dos

policiais  em  atingirem  alvos  distantes  e  cessarem  a  agressão  do  agente.

Apresentada a contextualização, diferenciando-se basicamente quanto à vinculação

funcional, onde o sniper militar é aquele pertencente às FFAA e o sniper policial é

um integrante das forças de Segurança Pública, evidencia-se cada vez mais uma

aproximação dessas atividades no cenário contemporâneo. 

Os  agentes  de  segurança  pública  não  deverão  disparar  armas  de  fogo

contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro

contra perigo iminente de morte ou lesão grave. (BRASIL, 2010) 

 A maior diferença entre os atiradores militares e os policiais é que o policial

usa sua habilidade para salvar uma vida em perigo iminente. O sniper policial vem

sido empregado em forças táticas policiais  ao redor  do mundo desde o final  da

Segunda Guerra, inclusive no Brasil, e geralmente em situações em que pessoas

inocentes estão ameaçadas por meliantes ou terroristas. Mesmo sem um respaldo

judicial concreto e em tempos de paz, estes policiais optam por tirar uma vida para

salvar outras em tempo real. 

3.8. Por que o caçador é admirado, mas também odiado?

Somos ambivalentes em relação aos franco-atiradores. Todos demonizam a

figura  de  Lee  Harvey  Oswald  pela  cruel  execução  do  presidente  americano

Kennedy, mas louvamos o Navy Seal Chris Kyle, o atirador mais letal da história

americana e o herói do filme de Clint Eastwood, American Sniper, por seu uso bem-

sucedido de táticas de atirador no Iraque.

Quando os franco-atiradores nos protegem defendendo o país ou salvam um

refém, aprovamos o modo como eles operam. Por outro lado, quando os atiradores

de elite nos ameaçam, condenamos a capacidade de atirar de uma posição oculta e

tratamos  seus  alvos  humanos  como  presas.  Eles  parecem  piores  que  outros

assassinos. 
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Mesmo na história dos conflitos armados, os atiradores de elite muitas vezes

foram tidos como covardes abomináveis. Muitos líderes ilustres eram contra o seu

emprego e a tropa ainda vê a captura de um caçador como um troféu de guerra, que

muitas vezes são executados de formas sádicas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É  inegável  a  importância  e  relevância  da  presença  de  um  caçador  nos

campos de batalha. Ao longo da história, o caçador obteve seu lugar e justificou

todos  os  esforços  tomados  no  seu  custoso  treinamento  e  evolução.  Todas  as

nações modernas possuem algum tipo de treinamento para atiradores tanto militares

quanto policiais. Discutir a legalidade e moralidade do uso do caçador se torna na

verdade irrelevante.  O estudioso da história  militar  percebe que os conceitos de

legalidade  e  moralidade  assim como a  verdade  são  as  primeiras  baixas  de  um

conflito.  A certeza é que o lado que utilizar o atirador da maneira mais mortal  e

eficiente, sairá vantajoso. 

Percebemos uma grande escalada da violência no mundo moderno, com a

ascensão do terrorismo internacional e conflitos  causados por facções criminosas

urbanas no mundo todo. 

De moto em que os conflitos internacionais modernos se dão geralmente por

forças muito desiguais, o atirador de elite é a saída do mais fraco e a segurança do

mais forte. 

As operações policias por destacamentos de elite como os BOPE e  equipes

S.W.A.T,  vem cada vez mais  demonstrando que o uso racional do caçador pode

salvar muitas vidas inocentes. Em um contexto onde os bandidos possuem armas

de última geração em meio a uma população civil desassistida, entrar em confrontos

frontais  convencionais  geralmente  trazem  consequenciais  desastrosas  para  os

policiais e civis. A sociedade não está disposta a aceitar essas perdas e uso de

caçadores policiais está tendo um apoio popular cada vez maior no Brasil. 
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