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RESUMO 
 
O caçador é um sistema de armas muito valioso para o cumprimento de diversas 

missões em combate e, como tal, deve contar com uma doutrina que seja 

constantemente revisada e atualizada, a fim de abarcar todas as possibilidades de 

emprego que atendam às demandas das equipes de caçadores. Isto quer dizer que 

os manuais vigentes devem ser capazes de atender todas as necessidades deste tipo 

de tropa, especialmente no que tange à segurança, tendo em vista a necessidade de 

preservação deste meio nobre de combate. Já existem doutrinas revisadas que 

explicam e flexibilizam a utilização de mais de dois militares por equipe de caçador, 

fazendo uso de elementos de segurança, saúde e comunicações, além do atirador e 

do observador. Diante disto, o presente trabalho analisa os possíveis benefícios que 

serão advindos da inclusão em manuais destes axiomas e desta flexibilização do 

número de componentes na equipe de caçador, visando sempre atender as 

necessidades deste sistema de armas fundamental no cumprimento de diversas 

missões.      

 

Palavras-chave: Sistema de armas; Caçador; Doutrina.  

                                                           
1 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2010. 
2 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2007. Aperfeiçoado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (AMAN) em 2016. 



 
 

ABSTRACT 
 
The sniper is a very valuable weapon system for the accomplishment of several 

combat missions and, as such, must have a doctrine that is constantly revised and 

updated, in order to encompass all the possibilities of employment that meet the 

demands of the teams of snipers. This means that the current manuals must be able 

to meet all the needs of this type of troop, especially regarding security, in view of the 

need to preserve this noble means of combat. There are already revised doctrines that 

explain and make more flexible the use of more than two soldiers per sniper team, 

making use of security, health and communication elements, in addition to the sniper 

and the observer. In light of this, the present paper analyzes the possible benefits that 

will come from the inclusion in these manuals of these axioms and from this flexibility 

in the number of components in the sniper team, always aiming to meet the needs of 

this fundamental weapon system in the fulfillment of various missions. 

 
Keywords: Weapon system; Sniper; Doctrine.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O termo Sniper foi cunhado no século XIX, na Índia, junto ao exército inglês, 

que tinha como costume entre seus oficiais a caça do pássaro snipe. Tal animal, 

chamado no Brasil de maçarico, é conhecido por sua agilidade e seu tamanho 

pequeno, o que dificulta a sua caça. A história conta que quando os ingleses atiravam 

nos estandes, existiam inúmeros snipes perambulando ao fundo e, após o término do 

tiro, os militares treinavam sua pontaria caçando esta espécie. Aquele que 

conseguisse acertar ganhava o título de sniper (LELIS, 2018). 
O sniper (tocaieiro, franco-atirador, caçador) sempre ocupou uma posição 
ímpar, seja dentro de forças militares, seja na imaginação popular. Mesmo 
com o advento constante de armas de destruição cada vez mais sofisticadas 
e letais, ele continua a desenvolver seu trabalho armado apenas com um rifle 
de ferrolho ou semiautomático e a sua fria coragem. A origem oficial desse 
profissional remonta à guerra de independência dos Estados Unidos da 
América (EUA), na qual as forças americanas criaram unidades de 
sharpshooters (atiradores de elite), utilizando os veteranos caçadores de 
peles, que estavam acostumados a longos períodos de solidão (LELIS, 2018). 

 O Caçador tem sido amplamente utilizado no cenário internacional, seja para 

combate antiterror ou para ajudar na progressão de uma tropa no ambiente urbano, 

sendo, portanto, uma valiosa “arma” para qualquer exército de qualidade. É importante 

termos em mente que se quisermos empregar o caçador de forma eficiente devemos 

utilizá-lo de forma adequada e dentro da doutrina existente em um Exército. 

Hodiernamente existe um grande desafio a ser enfrentado e transposto: desenvolver 

uma doutrina à altura do que é exigido do Caçador no combate. 

 Segundo o manual do Caçador, IP 21-2: 
O Caçador é um "sistema de armas" de extrema valia para as forças militares 
e órgãos de segurança civis, sendo de suma importância no atual cenário 
mundial eivado de conflitos regionais, terrorismo e violência urbana. No 
contexto do emprego da Força Terrestre o Caçador é um multiplicador de 
combate eficiente a disposição de um comandante. A filosofia para o emprego 
do Caçador pode ser traduzida pela seguinte frase: "Um tiro, uma baixa" 
(BRASIL, 1998, p. 1-1).  

 A parte de seleção de pessoal para a formação do futuro Caçador consiste em 

um momento crítico e importante no que diz respeito a todo o processo de emprego 

de Caçadores, tendo em vista que demanda cuidados especiais para a escolha de um 

militar bem específico, sejam eles: “sexo masculino; antecedentes familiares sem 

observações negativas; convivência familiar exemplar; ausência de alterações 

disciplinares; condições mentais saudáveis; equilíbrio emocional; resistência à fadiga; 

paciência; inteligência; criatividade; bom preparo físico; visão 20/20 ou que possa ser 
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corrigida com uso de óculos; motivação para a função; resultados excelentes nas 

seções de tiro com fuzil, ausência de vícios, tais como: alcoolismo, tabagismo, 

toxicomania, etc” (BRASIL, 1998, p. 1-6 - 1-7.). 

 Segundo o manual Sniper Training (Treinamento de Caçador), do Exército 

Norte Americano, o sniper é dotado de habilidades, treinamento e equipamento 

especiais. Tem como incumbência fornecer, utilizando seu rifle, um tiro discriminatório 

de alta precisão contra alvos inimigos, que o fuzileiro não consegue engajar com 

sucesso devido ao tamanho, localização, natureza fugaz, ou visibilidade do elemento 

opositor (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1994, p.1. Tradução nossa.). 

 O combate em localidade tem crescido de importância, dado que atualmente 

as zonas de conflitos no mundo são praticamente desenvolvidas em ambiente urbano. 

Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a maior parte dos combates ocorreram no 

campo, sendo observado basicamente o combate convencional. Já na Segunda 

Grande Guerra, inúmeras cidades europeias foram devastadas pelo fogo dos 

exércitos. Nas guerras atuais verifica-se um maior foco das operações nas áreas 

edificadas, em detrimento do combate campestre. Na Guerra do Iraque, houve uma 

fase curta de combate em campo aberto, a qual logo foi direcionada às cidades 

iraquianas, causando incontáveis danos à estrutura dessas cidades e um grande 

número de mortos civis. 

 Em se tratando de combate moderno, tem-se normalmente áreas edificadas 

como teatro de operações. Ainda, com o andamento do conflito, vemos estes espaços 

ficarem destruídos, gerando um amontoado de escombros, dificultando sobremaneira 

a conquista de objetivos por parte dos militares que são empregados no terreno. Neste 

contexto cresce de importância o emprego de um militar especializado em tiro de 

precisão, a fim de facilitar a progressão da tropa, bem como eliminar alvos 

compensadores do inimigo. 

 Segundo o manual Sniper Training (Treinamento de Caçador), do Exército 

Norte Americano:  
A principal missão de um sniper é apoiar operações de combate fornecendo 
fogo preciso de longo alcance em alvos selecionados. Por isso, o atirador 
causa baixas entre as tropas inimigas, dificulta o movimento do opositor, 
causa terror nos soldados, diminui o moral e traz confusão a suas operações. 
A missão secundária do atirador é coletar e relatar informações do campo de 
batalha (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1994, p.1. Tradução nossa.). 

 Em face ao exposto, percebemos a importância deste “sistema de armas” no 

teatro de operações. Temos como exemplo o amplo emprego do caçador durante a 



8 
 

Segunda Guerra Mundial, sendo inclusive retratado em muitos filmes como fator 

decisivo em alguns momentos do conflito. Podemos citar, por exemplo, a Batalha 

ocorrida em Stalingrado, quando este tipo doutrina foi amplamente empregado, tanto 

pelo lado russo como pelo alemão, e foi fator determinante para o sucesso do primeiro. 

 Diante desta conjuntura, o Exército Brasileiro, seguindo as necessidades 

hodiernas de treinamento para o combate e entendendo o caçador como um fator 

multiplicador do poder de embate, vem fazendo uso dessa especialidade. A doutrina 

relacionada foi atualizada pela última vez no ano de 1998 e são realizados cursos de 

adestramento anuais, alguns específicos, como aquele direcionado para as Forças 

Especiais, por exemplo.   

 
1.1 PROBLEMA 
 
 No contexto acima apresentado, nos questionamos: o número de elementos 

contidos em uma equipe de caçadores é capaz de atender à demanda em todos os 

tipos de missão? Ainda: estamos em pé de igualdade doutrinária com outros Exércitos 

de ponta no mundo em relação ao modus operandi do Caçador? 

Tendo isso em vista, a pesquisa será direcionada à análise das necessidades 

apresentadas nas missões atuais de segurança do Exército, bem como na utilização 

de tropas especiais da Força em missões específicas. Dessa maneira, o presente 

artigo tem por finalidade apresentar os problemas que são verificados na utilização do 

Caçador pelo Exército Brasileiro.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Com a finalidade de direcionar a metodologia do trabalho, e considerando o 

exposto até o momento, temos os seguintes objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar problemas existentes na doutrina vigente no Exército Brasileiro, no 

que diz respeito à utilização do caçador em combate e ao número de integrantes de 

uma equipe de caçadores, tendo em vista que este meio tem grande possibilidade de 

emprego e foi amplamente utilizado ao longo da história.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 A fim de atingir o objetivo geral a que se propõe este trabalho e seguir um roteiro 

lógico até a conclusão do mesmo, foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Analisar a doutrina de emprego do Caçador em Operações terrestres, seja em meio 

urbano ou em combate convencional; 

b) Verificar se a doutrina vigente de caçadores, que prevê uma equipe com dois 

elementos, atirador e observador, atende às demandas das missões em que a tropa 

é empregada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 
A presente pesquisa se justifica pelo fato de serem observadas missões em que 

o caçador é empregado de maneira distinta ao que está preconizado no manual 

vigente, deixando claro que o mesmo requer atualização. Buscando dirimir este 

problema e evitar possíveis equívocos no tocante ao emprego do caçador em 

situações de missão real, foi criado em 1998 o caderno de Instruções Provisórias IP 

21-2 para o emprego do caçador e o Caderno de Instrução 21-2-1, Ações Contra 

Caçadores, porém não consta nesses manuais a possibilidade de aumento e 

integrantes da equipe de caçadores para atender às demandas de diferentes missões.  

Desse modo, enfatiza-se que o problema de emprego ressaltado, caso seja 

minimizado, poderá trazer benefícios para a Força Terrestre, uma vez que 

apresentará algumas sugestões com vistas ao incremento da operacionalidade do 

Exército no cenário de conflitos contemporâneos. 
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2. METODOLOGIA 

 
 A presente pesquisa científica é do tipo aplicada, com a forma de abordagem 

qualitativa e com traços quantitativos, adotando o viés exploratório e descritivo quanto 

ao objetivo geral, orbitando nos patamares de analisar e explicar os objetivos 

específicos. O estudo terá início na revisão teórica do assunto, através de consulta 

bibliográfica de manuais doutrinários e trabalhos científicos. O trabalho será 

desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e documental.  

 O estudo será feito baseando-se em um questionário que foi respondido por 

militares brasileiros que possuem o estágio de caçador, conforme critérios 

apresentados abaixo, e na exploração da doutrina do emprego de caçadores, com 

foco no manual do Caçador do Exército Brasileiro (IP 21-2), Ações Contra Caçadores 

(IP 21-2-1), Técnicas y Procedimientos de Tiradores Especiales (Técnicas e 

Procedimentos de Atiradores Especiais), manual argentino de caçadores, Sniper 

Training (Treinamento de Caçador), manual do Exército Norte Americano. 

 As perguntas presentes no questionário foram geradas com base na 

experiência profissional do autor acrescida das informações levantadas pela leitura 

dos manuais; direcionadas para a elucidação do problema e para o esquadrinhamento 

dos objetivos geral e específicos. O provimento desta perquisição foi viabilizado por 

meio da plataforma Google Docs®, que disponibiliza formulários eletrônicos que 

podem ser preenchidos via internet. Precedendo a divulgação das perguntas foi 

realizado um pré-teste com 5 alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO), cujo fim era reduzir a incidência de falhas de elaboração e aprimorar a 

orientação para o problema analisado. Todos os participantes da pré-amostra se 

enquadram nos critérios gerais da pesquisa, ou seja, são possuidores de estágio de 

caçadores. As alterações necessárias foram feitas ao fim do pré-teste para o 

aperfeiçoamento da confiabilidade e da fidedignidade do instrumento. 

 Para o dimensionamento da amostra pesquisada foi utilizado um nível de 

confiança de 90% e margem de erro de 9,72%. A população em estudo foi constituída 

pelos Oficiais, Sub Tenentes e Sargentos de carreira do Exército Brasileiro, que 

realizaram o Estágio de Caçador na Academia Militar das Agulhas Negras, no 

Comando de Operações Especiais e na Brigada Leve de São Paulo - SP, nos últimos 
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10 anos, totalizando cerca de 440 militares. A amostra necessitaria de um mínimo de 

60 militares para atingir os objetivos propostos, no entanto houve 62 voluntários. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Considerando que essa pesquisa se embasa parcialmente em uma 

comparação doutrinária, foram cotejados manuais de forma a permitir um fulcro 

documental suficiente para dar suporte ao estudo. A originalidade do tema gera uma 

escassez de trabalhos científicos a respeito dele, impossibilitando a validação dos 

resultados obtidos por meio de confrontação com outros estudos similares, de sorte 

que houve a necessidade de elaboração de um questionário específico para esta 

investigação, conforme apresentaremos em momento adequado. Há, porém, estudos 

de natureza menos estrita publicados, principalmente no exterior. 

 Por esta ser uma pesquisa baseada nas doutrinas vigentes de caçadores, 

fizemos uso de manuais específicos sobre o tema, conforme supramencionado. Tais 

manuais foram selecionados por se tratarem de cadernos de instrução de nações 

amigas e terem doutrinas assemelhadas com as nossas. No caso dos Estados 

Unidos, é indiscutível que, desde a Segunda Guerra Mundial, este país é a maior 

potência bélica do Ocidente e está entre as maiores forças do mundo, tendo em vista 

seu constante emprego em ações militares e o avanço de seu complexo industrial 

bélico. Ademais, ao longo do conflito citado, os caçadores foram amplamente 

empregados, conforme seus próprios manuais indicam (ESTADOS UNIDOS, 2017). 

Quanto ao Técnicas y Procedimientos de Tiradores Especiales, manual de caçadores 

argentino, foi trazido a esta pesquisa devido ao fato de a Argentina ser limítrofe com 

o Brasil. 

 A doutrina estadunidense determina que uma Grupamento de Caçadores seja 

composto por seis militares divididos em três times de dois homens cada, ou seja, um 

observador e um atirador, concebendo a possibilidade de, em algumas unidades 

especializadas, os caçadores poderem ser organizados de forma diversa, de acordo 

com a necessidade tática imposta pela situação. Recomenda-se, ainda, que os times 

de caçadores sejam adestrados sempre dentro da mesma dupla, a fim de que seja 

obtido o entrosamento. Após ser definido o time, será também estabelecido qual 

militar será o atirador e qual será o observador e isto torna-se imutável, cabendo ao 

primeiro também a função de líder. A ele cabem também as funções de treinar a 
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equipe, a emissão das ordens necessárias, preparar as missões e controlar o time 

durante as operações (ESTADOS UNIDOS, 1994).  

 Este manual delibera ainda sobre a cadeia de comando a qual está submetida 

a equipe de caçadores: 
Times de caçadores devem ser controlados pelo comando central ou pelo 
oficial de emprego de caçadores. O oficial de emprego de caçadores é 
responsável pelo comando e controle dos caçadores designados para a 
unidade. Em unidades de infantaria leve, o oficial de emprego de caçadores 
será o líder do pelotão de reconhecimento ou o sargento do pelotão. 
(ESTADOS UNIDOS, 1994, p. 1-2. Tradução nossa.) 

Ao comandante cabe também definir missões e estabelecer prioridades entre alvos e 

pode também vincular ou alocar o time ao controle operacional de uma companhia ou 

pelotão.  

 Em relação à utilização de caçadores em operações especiais, o manual 

específico dos Estados Unidos recomenda que a dupla de caçadores seja formada 

por militares pareados em habilidade, aptos a fornecer segurança e suporte mútuos. 

A finalidade de haver pelo menos dois membros no time é, além de otimizar a 

efetividade, diminuir o estresse e engajar alvos de maneira mais rápida, permitindo, 

ainda, maior tempo de permanência em campo. Neste caso o caçador mais experiente 

deve agir como o observador, especialmente em caso de alvos de alta prioridade, já 

que está mais preparado para interpretar o vento ou compensar o alvo por fatores 

decorrentes do ambiente, e, destarte, garantir acerto no primeiro tiro (ESTADOS 

UNIDOS, 2017). 

 A experiência acumulada ao longo da Primeira e da Segunda Guerras 

Mundiais, primariamente, e outros conflitos mais recentes demonstrou que o emprego 

de caçadores em equipes em detrimento de indivíduos sozinhos melhora 

significativamente a taxa de sucesso. Caçadores enviados a campo sozinhos têm 

redução de efetividade quase imediata após o início da missão, ficando 

sobrecarregado com a preocupação com a própria segurança, as metas a serem 

atingidas e suas próprias emoções, tais como medo, solidão etc. (ESTADOS UNIDOS, 

2017). A preocupação em justificar o uso de times e não indivíduos explicita a 

motivação para o molde doutrinário vigente. 

 Conforme dito, o pilar dos times de caçadores é a organização em pares, nos 

quais cada um pode ocupar a função de atirador, porém está é 
a menor organização recomendada. Ela oferece mobilidade, cobertura, e 
flexibilidade. O par de caçadores pode manter observação contínua de uma 
área enquanto alterna segurança, descanso, alimentação, etc. e alívio para o 
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estresse inerente a uma operação de um homem só. A relação instrutor-
atirador do par de caçadores é inestimável para aquisição de alvo, estimar a 
distância para os alvos, observar o rastro e o impacto da bala, e oferecer 
correções para os alvos acionados. (ESTADOS UNIDOS, 2017, p. 10) 

Pode-se acrescentar ainda que o emprego de caçadores em missões específicas é 

mais eficiente que times de caçadores agindo de forma independente. Deve haver um 

controle centralizado sob o especialista da unidade. Por fim, é imprescindível 

mencionar que este manual recomenda a não separação das duplas, já que estas, 

devido ao treinamento em conjunto e a experiência adquirida no cotidiano, são mais 

eficientes se mantiverem sua formação original (ESTADOS UNIDOS, 2017). O próprio 

uso da expressão menor organização recomendada permite inferir que há casos nos 

quais times com mais membros podem ser acionados. A doutrina estadunidense, 

entretanto, não delimita a configuração dos times de caçadores para além da dupla já 

debatida. 

 O Exército Argentino, por sua vez, segue a mesma lógica de formação de times 

de caçadores já mencionada, qual seja: 
Uma Equipe de Caçadores é formada por um Atirador e um Observador e é 
uma célula indivisível. Sempre que se fale de Caçadores, se fará referência 
a um Atirador e um Observador. Esses papéis devem poder ser 
intercambiáveis, aquele que atue como Atirador deve estar capacitado para  
atuar como Observador e vice versa. Porém, as relações de comando entre 
eles deve estar sempre clara, pois podem se apresentar situações em que 
surjam diferenças de critério sendo o mais antigo o responsável por cada 
decisão. (ARGENTINA, 2016, cap. I-2). 

É relevante que se deixa claro que a equipe pode ter relações de dependência 

diferentes de acordo com o emprego. Este caderno de instruções dá ainda ênfase à 

necessidade de variedade de calibre do armamento, ao contrário do manual norte-

americano, que somente menciona as armas que devem ser utilizadas. 

 Cabe ressaltar que o texto abarca a possbilidade do time de caçadores operar 

de maneira independente, de forma análoga a Seção de Exploração do Exército 

Argentino, de acordo com as demandas do Comandante de Unidade, exercendo 

tarefas de proteção, apoio por fogo, ataque por fogo, entre outras, nas quais é 

importante que haja à disposição munição antipessoal e antimaterial. 

 O Exército pátrio em sua doutrina define preliminarmente o que é a caçada: 

uma progressão em sigilo na imediação da posição do inimigo até uma distância que 

permita a eliminação com um só disparo e subsequente evasão para as linhas amigas 

em segurança, o que demanda domínio de técnicas de progresão e camuflagem, em 

tipos de terreno diversos. A equipe em si é formada por dois elementos, o observador 
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e o caçador, em similitude com a discussão apresentada até aqui. A hierarquia é 

determinada por antiguidade, onde o mais antigo atua como observador e tem como 

parte de suas atribuições a correção de tiros, a seleção de alvos e a elaboração do 

deslocamento da dupla. Ao caçador cabe a realização do tiro, seguindo as instruções 

providas pelo obervador. (BRASIL, 1998) 

 Idealmente, o deslocamento se dá em sincronia com uma pequena fração que 

é responsável pela segurança, apesar de não fazer parte da equipe propriamente dita. 

O comandante desta fração dever fazer a ligação entre ela e o time de caçadores, 

além de estar bem informado sobre a real habilidade do time, o emprego tático 

inerente aos caçadores e as medidas ativas e passivas de contramedida a essa 

ferramenta. Há um afastamento dos elementos de segurança na área de operações, 

idealmente com cobertura, para manutenção do sigilo da missão específica dos 

caçadores. O retorno às linhas amigas é o momento crucial para esse tipo de tropa, 

erros podem ser cometidos devido a desatenção gerada por fadiga ou uma falsa 

sensação de segurança. (BRASIL, 1998) 

 Diante do exposto, observa-se que, de uma forma geral, na doutrina 

examinada, a célula básica para a criação de uma equipe de caçadores é o time de 

dois elementos, cada qual com sua função, que, apesar de intercambiável quando 

necessário, segue determinados preceitos hierárquicos, ainda que bastante tenros e 

não delineados de forma ostensiva. Outrossim, antevemos que a segurança e a 

integridade física do time pode estar em situação de risco durante a execução de 

missões, já que no momento do tiro ambos os elementos estarão voltados para o alvo 

e, portanto, desprotegidos e que, caso venham a ser feridos só poderão contar com o 

socorro um do outro, sem mencionar que na hipotése de missões que devam ser 

realizadas em locais ermos faz-se necessário o uso de especialistas em 

comunicações, principalmente se forem duradouras. 

  Dentre os manuais compulsados apenas o Special operations sniper training 

and employment propõe a flexibilização do número de elementos do próprio time de 

acordo com o tipo da missão, recomendando a manutenção do par caçador-

observador pelos motivos já exarados. Apesar das idiosincracias presentes nas 

doutrinas específicas em comparação, a consituição dos times é fundada sobre o 

arrimo desta dupla. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Este capítulo se dedica a apresentar os resultados obtidos através do estudo 

de documentos, manuais brasileiros e de outros exércitos, bem como da pesquisa 

realizada com militares que possuem estágio de caçador do Brasil ou que operam 

utilizando-se deste sistema de armas, a fim de responder à pergunta que é o enfoque 

do presente trabalho, ou seja, se a equipe de caçadores necessita ser reforçada por 

mais militares para atender às demandas vigentes em missões desta natureza. 

Apresentaremos os dados levantados por meio do questionário de forma entrecruzada 

com os imperativos da doutrina nacional. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A pesquisa foi respondida por quarenta e cinco militares (sargentos, sub 

tenentes, oficiais subalternos, intermediários e superiores) e teve como enfoque 

responder se a equipe de caçadores necessita de mais elementos para prover a sua 

própria segurança ou outras necessidades manifestas em missões de cunho diverso, 

tendo em vista que na doutrina vigente este sistema de armas é composto por apenas 

dois militares, atirador e observador. 

 

 

 No entendimento da maioria dos militares que responderam à pesquisa, a 

equipe de caçadores necessita de pelo menos quatro elementos para o cumprimento 

adequado de seus deveres. Segundo 59,8% dos militares, a equipe de caçadores 

consegue prover melhor a sua segurança e efetividade com quatro elementos. Para 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor 

Gráfico 1: Universo de pesquisa 
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17,8%, a equipe deveria contar com mais um militar, totalizando três elementos na 

equipe. Enquanto para 24,4%, este sistema de armas deve manter-se com os dois 

elementos previstos pelo manual. Faz-se mister ressaltar que a discussão gravita em 

torno da composição basilar da equipe, descontando o emprego junto a outros tipos 

de tropas. 
 

 Na mesma pesquisa foi questionado se haveria necessidade de mudanças ou 

adaptações na doutrina do caçador. Os militares operadores de forças especiais 

responderam que já utilizam em suas missões uma equipe com mais militares, sendo 

normalmente empregados quatro: um atirador, um observador, um especialista em 

saúde e um elemento de segurança, porém com flexibilidade para aumentar o efetivo 

conforme a necessidade da missão. Para os militares que possuem o estágio de 

caçador e entendem que a doutrina deve ser atualizada, foi enfatizado que há a 

necessidade de ampliação do número de componentes neste sistema de armas. 

 

Gráfico 2: Necessidade do aumento de efetivo da equipe de caçadores para 
provimento da própria segurança. 
 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor. 
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Cabe salientar que o universo é composto por militares formados pelo estágio 

de caçador ao longo de todos os anos da última década, conforme representação 

gráfica acima. Conquanto todos estivessem sendo guiados sob a égide do mesmo 

manual operacional, sabe-se que cada turma de formação comportará sempre 

distinções em relação à anterior e à próxima, seja por motivo de ênfase diferente dada 

pelos instrutores ou, até mesmo, do enfoque dado pela própria a determinados 

assuntos em detrimento de outros. Destarte, resta claro que a população estatística 

se encontra bem representada na amostra sob a perspectiva temporal. 

 Também foi realizada uma entrevista com três militares que realizaram o 

curso/estágio de caçadores em outros países. Foram entrevistados o Capitão Thiago 

Britto de Albuquerque, o 1º Tenente Juan Marcelo Cardozo Chavez, do Paraguai, e o 

2º Sargento Jeancarlo Catelan Cardoso. 

 
Nome do 

entrevistado 
Jeancarlo Catelan 

Cardoso 
Thiago Britto de 

Albuquerque 
Juan Marcelo Cardozo 

Chavez 

Posto/Graduação 2º Sargento Capitão 
1º Tenente (Paraguai) 
Formado pela AMAN 

(2010) 
Ano de formação 

como caçador 
(Brasil) 

2015 2013 - 

País onde fez 
curso/estágio de 
caçador além do 

Brasil e ano 

Canadá  Colômbia Paraguai 

Gráfico 3: Ano de participação no estágio de caçador 
 

Fonte: pesquisa realizada pelo autor. 
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Composição do 
time de 

caçadores país 
estrangeiro 

4 5 2 

Principais 
diferenças 

Brasil/formação 
no exterior 

Número de militares por 
equipe: Brasil 02, 

Canadá 04; Número de 
equipes por Batalhão: 
Brasil 02, Canadá 04; 

Brasil: Caçador é auxiliar 
do S3 muitas vezes nem 

possui plano de 
adestramento específico, 

Canadá: o caçador 
trabalha somente na 
atividade de caçador, 

com adestramento 
dentro da fração de 

caçador e com as SU 
apoiadas; 

Brasil: Sistema de 
armamento obsoleto; 
Canadá: sistema de 
caçador moderno, 
acompanhando a 

evolução tecnológica, 
possui fuzil para 

pequenas (.300''), 
médias(.338'') e longas 
distâncias (.50 BMG), 
munições e optrônicos 

de boa qualidade. 
Equipe de caçadores no 
Canadá planeja também 

o corredor de evasão, 
apoio de fogo indireto, 

sensor de inteligência da 
área de operações, 

alimenta as SU apoiadas 
com dados em tempo 

real da área de 
operações, rec itn de 
aproximação das SU 

para o ataque. 
Brasil o estágio de 

caçador com tempo curto 
e vários estágios 

setoriais prejudicando a 
padronização de uma 

doutrina, Canadá são 3 
cursos de snipers com 
duração de 3 meses 

para o curso básico, 2 
meses para o 

intermediário e 2 meses 
para o curso avançado 

de sniper. 

Composição da Equipe 
de Caçadores e 

armamento utilizado. 

No Paraguai está 
acontecendo um conflito 
contra insurgentes e o 
que tem sido utilizado 

pelo Exército é um 
destacamento formado 
por 10 agentes contra 

terror e uma equipe com 
2 caçadores que é 

empregada em proveito 
da primeira. Sempre em 

operações de curta 
duração (48 a 72 horas). 
Deveriam ser utilizadas 
equipes de 4 militares, 

sendo 1 atirador, 1 
observador e 2 

elementos de segurança.  
 

Realizou algo 
não previsto na 

doutrina? 

Durante as missões 
segui a doutrina de 

emprego dos Caçadores 
Não - 
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de Operações Especiais 
que difere da doutrina de 
emprego dos caçadores 

convencionais e se 
assemelha à doutrina de 

emprego do Exército 
Americano e Canadense. 

Acredita que o 
manual brasileiro 

precisa ser 
atualizado? Em 
que aspectos? 

Sim, principalmente no 
efetivo, preparo e 

emprego da fração de 
caçadores dos Btl de Inf. 

Sim. Há necessidade do 
desenvolvimento da 

doutrina sobre 3 pilares: 
1) Emprego do caçador 

em Operações 
Especiais; 2) Emprego 

do caçador em Op 
Convencionais; e 3) 

Emprego do caçador em 
Op Urbanas. 

- 

 

3.2 DISCUSSÃO 

 

John L. Plaster, militar estadunidense considerado como um dos maiores 

especialistas na função de caçador, é o autor de The Ultimate Sniper: An Advanced 

Training Manual for Military and Police Snipers, com base na experiência que adquiriu 

na Guerra do Vietnã, da qual participou como integrante do time de forças especiais. 

O livro, que foi escrito como aporte para o treinamento de caçadores militares ou 

policiais, deixa claro já em seu prefácio que a arte e ciência desta função avançou de 

forma notável nas duas décadas de fim do século XX e começo do século XXI. Plaster, 

tendo passado muitos anos de sua vida atrás de linhas inimigas e outros tantos 

treinando caçadores, afirma que o conhecimento institucional somado à experiência 

de combate perfaz um conhecimento muito superior àquele presente nos manuais, 

conhecimento que, segundo o autor, foi pago com sangue e, caso perdido, só pode 

ser recuperado da mesma forma (PLASTER, 2006). 

Plaster admite, ainda, a possibilidade de organizar times de caçadores de 

formas diferentes do clássico par observador-caçador, variando de acordo com a 

missão a ser cumprida, inclusive operações especiais. Para ele, as táticas variam 

pouco, porém a aplicação delas pode ser adaptada para operações contra terroristas 

ou insurgentes, por exemplo, levando em conta variação de terreno, especialmente 

terrenos montanhosos, desertos ou áreas urbanas. Conforme a literatura discutida até 

aqui, o autor descreve a formação tática básica do time de caçadores: dois militares, 

um atirador e um observador, ambos completamente treinados, que vão se revezar 
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nessas duas funções regularmente, inclusive revezando o armamento, diferente para 

cada uma delas. (PLASTER, 2006) 

Disposição para compartilhar, boa vontade para comutar posições e 

contribuição mútua para concluir tarefas relacionadas à missão, mesmo quando não 

diretamente relacionadas com a função ocupada pelo elemento naquele momento, 

estão entre as características não listadas nos manuais oficiais que o autor aponta 

como necessárias ao caçador. Dividir para patrulha o setor onde ocorre a operação, 

por exemplo, deve ser uma tarefa compartilhada, porém com espaços de tempo para 

descanso, para evitar fadiga ocular e a consequente queda da percepção de 

ameaças. O mais experiente deve ser o líder do time, como já dito anteriormente, 

contudo, para Plaster, sua função principal deve ser educar o time para redução de 

erros e melhoria dos resultados. (PLASTER, 2006) 

As unidades militares são formadas de acordo com a missão, equipamento 

necessário e disponível, doutrina e terreno onde será o teatro de operações, sem 

desconsiderar flexibilidade e simplicidade, necessárias para manter o adequado 

controle da unidade. Todos esses fatores são também aplicáveis para a configuração 

de unidades de caçadores, e deles foram desenvolvidos dois conceitos básicos 

específicos para organizações com esse tipo de elemento: consolidação e 

descentralização. O tipo mais encontrado nos Estados Unidos é o consolidado, com 

os caçadores organizados em pelotões ou batalhões e operando diretamente sob o 

comando do oficial de inteligência ou operações. Os benefícios para um pelotão 

consolidado de caçadores são muitos, envolvendo treinamento e foco nas missões 

específicas, principalmente, e suporte para suas necessidades especiais em relação 

aos comandantes diretos. Ademais, a consolidação permite grande flexibilidade em 

combate, permitindo que o oficial de emprego de caçadores concentre ou disperse as 

unidades segundo demande a situação. (PLASTER, 2006)  
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Já a organização descentralizada divide os times de caçadores, deixando um 

time designado para cada pelotão. Ideal para uso em incursões que necessitam 

também de ocupação, assim fica configurado um time ao nível de pelotão, o que 

facilita a integração entre os elementos, que se acostumam a operar em conjunto. É 

o comandante quem como os times descentralizados vão se distribuir, o batalhão deve 

planejar a ação sem levá-los em conta. O lado ruim deste tipo de organização é que 

a relevância dos caçadores nas missões pode cair e eles acabam por não treinar para 

atingir um nível de habilidade em suas funções tão alto quanto poderiam se 

operassem somente com pessoal de mesma especialidade. Não devemos esquecer 

que o planejamento de tempos de paz é muito mais dominado pela burocracia do que 

em combate propriamente dito; nesse último caso é aplicado somente o que funciona 

e os oficiais de comando recebem uma carga de responsabilidade muito maior que 

Comandante 
de Batalhão 

Pelotão de 
Caçadores 

Companhia de 
Infantaria 

Companhia de 
Infantaria 

Companhia de 
Infantaria 

Sede do 
Pelotão de 
Caçadores 

Esquadra de 
Caçadores 1 

Esquadra de 
Caçadores 2 

Esquadra de 
Caçadores 3 

Time de 
Caçadores 

Time de 
Caçadores 

Time de 
Caçadores 

Figura 01 - Organização de Pelotão de Caçadores em Batalhões de Infantaria Leve 

Fonte: Adaptado pelo autor de Plaster (2006, p. 3). 
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em tempos de paz (PLASTER, 2006). O manual de caçadores (BRASIL, 1998, p. 5-1) 

preconiza que “o inimigo fará grande esforço para eliminar um caçador eficiente [...] 

Por isso, ele deverá, sempre que possível, operar enquadrado em sua fração, o que 

lhe proporcionará maior segurança”. Neste caso, o que viemos propondo ao longo 

desta pesquisa se valida, ou seja, o planejamento de uma equipe com um maior 

número de militares que seja capaz de prover a sua própria segurança e socorro 

imediato. 

Stirling (2012) enfatiza que apesar de caçadores frequentemente operaram 

sozinhos no campo de batalha, eles são taticamente integrados a uma unidade maior 

de infantaria, em geral uma esquadra, seção, pelotão ou companhia. Essa forma de 

organização, segundo ele, é historicamente construída, já que ao longo dos últimos 

200 anos, exércitos profissionais ao redor do mundo têm reduzido o tamanho de suas 

unidades táticas de infantaria de 150 homens para uma seção de cerca de 8 homens; 

essa drástica encolha pode ser explicada pela evolução tecnológica do armamento, 

que deixaram de ser mosquetes, que por vezes demandavam dois homens para 

recarregar de forma eficiente, e começaram a ser rifles automáticos, com cadência de 

tiro muito superior. As táticas, por conseguinte, mudaram de salvas de tiros em linha, 

nas quais cada homem era capaz de disparar cerca de 4 tiros por minuto para 

movimentos em pequenos grupamentos de homens capazes de cerca de 650 

disparos por minuto. A menor fração da infantaria contemporânea, portanto, é formada 

por 4 a 8 homens e é responsável por patrulhar e operar de forma independente, com 

contato com a base apenas via rádio e suporte de outras unidades, tais como 

artilharia, por exemplo. 

Quanto aos caçadores especificamente, esse autor enfatiza a necessidade de 

profissionais além do par observador-caçador, tendo em vista que, no campo, caso 

haja ferimentos, principalmente por armas de fogo, os cuidados dos primeiros 

momentos são cruciais para determinar se o ferido sobreviverá ou não. Os times de 

caçadores têm pouco poder de fogo e podem ser facilmente derrotados até mesmo 

por uma pequena unidade inimiga (STIRLING, 2012). O que reitera o nosso 

argumento de que profissionais adicionais devem ser designados para acompanhar o 

time de caçadores, principalmente para apoio na segurança e saúde.  

Shultz e Dew (2009), por sua vez, afirmam que com o fim da Guerra Fria muitos 

acreditaram que estava surgindo um novo mundo e que disputas políticas a nível 

internacional seriam resolvidas por acordos imparciais mediados por uma ONU 
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renovada e, ainda, que os conflitos bélicos entre Estados-nação seriam reduzidos 

paulatinamente até a inexistência e isso, consequentemente, traria uma conjuntura de 

paz mundial perene. O cenário que se desenvolveu, no entanto, foi bem diferente, 

com uma série de grupos armados se levantando contra as forças estatais, tais como 

insurgentes, terroristas, milícias e organizações criminais. De acordo com 

especialistas, conflitos ocasionados pelo choque entre as forças institucionalizadas e 

grupos armados não relacionados ao Estado vão permanecer sendo uma causa de 

violência e fonte de instabilidade no cenário internacional, inclusive com ataques 

transnacionais cometidos por grupos de natureza diversa. 

É preciso não esquecer que sociedades tradicionais não constituem exércitos 

profissionais, antes treinando todos os homens da tribo, clã ou comunidade para lutar 

em caso de necessidade, chegando a desenvolver estruturas de liderança efetivas e 

altamente funcionais para a batalha. Esse fator é importante porque grupos armados 

que atuam fora da esfera do Estado não só têm métodos de combate eficazes, como 

seus membros estão bem treinados e prontos para assumir os papéis necessários 

para o combate, que é, invariavelmente, travado por eles de formas irregulares e não 

convencionais. Não há para eles batalhões ou divisões, se organizam em pequenos 

grupos e em geral usam emboscadas, especialmente ao longo das linhas de 

suprimento, desorganizando a logística das tropas do Estado. (SHULTZ; DEW, 2009) 

Considerando essa linha de argumentação fica claro que o teatro de operações 

tem se expandido; em outras palavras, os embates hoje não só envolvem as áreas 

urbanas, mas também atravessam fronteiras e regiões geográficas (SHULTZ; DEW, 

2009). O resultado disso é uma necessidade de atualização de técnicas de combate 

que se impõe aos exércitos profissionais ao redor do mundo e, nesse contexto, os 

times de caçadores não só são uma ferramenta de combate de valor inestimável, 

como, em alguns casos, a única possibilidade de defesa ou contra-ataque possível, 

mas suas táticas também precisam ser atualizadas para acompanhar esta hodierna 

forma de combate. O Brasil, apesar de não lidar com conflitos dessa espécie, tem de 

lidar com as vicissitudes inerentes ao seu próprio contexto, como o tráfico de drogas 

e o estabelecimento de milícias em áreas urbanas, por exemplo, que, guardadas as 

devidas proporções, também demanda formas de combate atualizadas e adaptadas, 

por vezes similares àquelas empregadas em zonas de guerra, ou contra terroristas e 

guerrilheiros.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O caçador constitui um sistema de armas que não atua sempre isoladamente, 

ou seja, pode atuar em proveito de outra tropa e, portanto, pode ter de operar por um 

longo período de tempo e ter de avaliar alvos a serem neutralizados que sejam de 

maior importância para o cumprimento da missão. Para tal, cresce de importância que 

haja uma hierarquização dentro da equipe e em relação à fração a qual está atrelada, 

de forma que as ordens sejam emanadas claramente e que se tenha unidade de 

comando, a fim de bem definir qual será a missão a ser cumprida e que esta seja 

passada para um militar que consiga realizar o briefing com o restante da equipe. 

Somado a isto, em tal situação, é primordial também que haja um constante contato 

de comunicações, a fim de que sejam passadas as necessidades logísticas da equipe 

para o escalão superior. 

 A necessidade psicossocial humana advinda do combate faz com que os 

militares sintam um estresse natural enquanto encontram-se no teatro de operações. 

Devido a isto, é muito importante que elementos que atuam em combate se sintam 

mais seguros e, para tal, é primordial que tenham a possibilidade de receberem 

atendimento médico quando for necessário, comunicações adequadas para 

realizarem contato com o escalão superior e elementos de segurança para garantir a 

integridade da equipe enquanto atuam em suas missões. Neste caso, levanta-se aqui 

a necessidade de atualização doutrinária do manual de caçador para oferecer a 

possibilidade de flexibilização da equipe, sendo acrescidas as funções de especialista 

em segurança, saúde e comunicações, que podem ser adicionadas de acordo com a 

necessidade de cada missão. 

 A não flexibilização da quantidade de elementos que atuam na equipe de 

caçadores pode aumentar os riscos corridos durante a missão. Riscos desnecessários 

podem ser muito prejudiciais para a excelência no cumprimento da missão, tendo em 

vista que pode abaixar o moral da tropa e reduzir as chances de uma missão sair 

como esperada. Dito isto, é importante ressaltar que uma revisão de literatura dos 

manuais brasileiros deve ser feita, a fim de abarcar as mais amplas possibilidades no 

que tange o emprego da turma de caçadores. 

 O manual de caçadores norte americano das forças especiais abarca a 

necessidade de flexibilização do valor da equipe de caçadores conforme a 

necessidade que é estipulada por cada missão. Como foi visto pela pesquisa realizada 
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no presente trabalho, os operadores de forças especiais brasileiros já se adaptaram à 

realidade imposta pelas missões e realizam suas operações com a utilização de 

elementos especialistas em comunicações, segurança e saúde, de acordo com o 

requerido impostas pelo teatro de operações. 

 No que diz respeito às Instruções Provisórias – O Caçador, Sniper Training, 

Técnicas y Procedimientos de Tiradores Especiales, respectivamente os manuais de 

caçadores do Brasil, Estados Unidos e Argentina, observa-se uma proximidade 

doutrinária, ou seja, apresentam-se as mesmas carências relativas à incompletude e 

ausência de mais informações que esgotem os meios de cumprimento de missões 

que necessitem de mais elementos na equipe de caçadores. Os três manuais 

abordam somente a equipe basilar de caçadores, contendo o atirador e o observador, 

deixando de lado a possibilidade de inserção de outros militares que sejam capazes 

de prover melhores meios para a execução das atividades inerentes aos caçadores. 

 A finalidade do emprego de caçadores é realizar reconhecimentos, instaurar o 

terror perante as tropas inimigas e realizar um tiro de precisão que visa à neutralização 

de alvos compensadores. Diante disto, inferimos se tratar de um elemento de combate 

muito valioso e, sendo assim, é de suma importância que este sistema de armas seja 

aproveitado ao máximo, devendo ser mantido sempre de moral elevado e com sua 

segurança garantida. Reiteramos que, para atingir a máxima potencialidade deste tipo 

de tropa, é mister uma imediata atualização da doutrina que comporte a flexibilização 

do número de elementos envolvidos nas operações para além do par caçador-

observador, sem, contudo, ignorar as demandas impostas por cada tipo de missão. 
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ANEXO A: Solução Prática 
 

A presente pesquisa concluiu que é preciso que exista uma constante 

revisão do manual de caçadores, tendo em vista que a utilização deste valioso 

sistema d’armas não pode ser deixado de ser valorizado por Exércitos que 

buscam a excelência. Tal medida contribuiria sobremaneira para uma melhor 

preparação, principalmente das tropas convencionais, e isto seria extremamente 

valioso para o emprego destas em missões reais. 

 A revisão que foi sugerida neste trabalho diz respeito principalmente ao 

efetivo que é adotado pela turma de caçadores no manual de caçadores do 

Exército Brasileiro. A turma de caçadores tem valor de dois homens (atirador e 

observador), porém outras tropas, inclusive no Brasil, já utilizam mais elementos 

na equipe, visando principalmente à segurança. 

 Portanto, chegou-se à conclusão de que a atualização da doutrina, 

mesmo para a tropa convencional, baseada em constante observação do que 

tropas especiais nacionais e estrangeiras apresentam, é vital para a consecução 

de um manual atualizado e profícuo, que seja capaz de abarcar o que há de mais 

moderno no que diz respeito à doutrina do emprego de caçadores. 
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ANEXO B: Pesquisa 
 
1- Qual o posto ou graduação do Sr? 
3º Sargento 
2º Sargento 
1º Sargento 
Subtenente 
Tenente 
Capitão 
Oficial Superior 
 
2- O Sr realizou o estágio de Caçador em qual ano? 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
 
3- Durante seu estágio de caçador, o Sr utilizou qual armamento para 
realizar as avaliações, provas e testes?-Fal/Para-Fal-AGLC-Outro -Qual? 
FAL 
Para-FAL 
AGLC 
Outros 
 
4- Onde o Sr realizou o Estágio? 
Brigada de Infantaria Aeromóvel 
Brigada de Infantaria de Selva 
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Brigada de Operações Especiais 
AMAN 
 
5- O Sr já foi empregado em operações na função de Caçador? 
a) Sim 
b) Não 
 
6- Durante o emprego em função de caçador, a doutrina vigente atendeu 
todas as necessidades? 
a) Sim 
b) Não 
 
7- Durante o emprego em função de caçador, realizou algo não previsto em 
nossos manuais? 
a) Sim 
b) Não 
 
8- Na avaliação do Sr, a doutrina em vigor necessita de 
modificações/adaptações? 
a) Sim 
b) Não 
 
9- Caso a resposta do Sr tenha sido "sim", no item anterior, enumere quais 
mudanças deveriam ser feitas. 
 
10- O Sr acha que a equipe de caçadores tem condições de cumprir melhor 
suas missões com quantos elementos? 
a) Mantendo seus 2 elementos 
b) 3 elementos 
c) 4 elementos 
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ANEXO C: Entrevista 
 

1- Qual o nome completo e nome de guerra do Sr? 
 
2- O senhor autoriza que as respostas do Sr., bem como seu nome sejam 
mencionados no trabalho de conclusão de curso da ESAO do Cap Julio 
Cesar de Carvalho Moura Junior? 
 
3- Qual o posto ou graduação do senhor? 
 
4- O senhor realizou o Curso/Estágio de Caçador no Brasil em qual ano? 
 
5- Em que outro país o senhor participou de curso(s)/estágio(s) 
relacionados com a função de caçador? Em que ano? 
6- Qual a composição da equipe de caçadores no país em que o Sr. realizou 
o curso/estágio? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 
f) 7 
 
7- Quais as principais diferenças entre a doutrina empregada no Brasil e 
neste país, se há alguma? 
 
8- O senhor já foi empregado em função de caçador? 
 
9- Durante o emprego em função de caçador, realizou algo não previsto nos 
manuais brasileiros? E no manual estrangeiro? 
 
10- O senhor acredita que o manual brasileiro precisa ser atualizado? Se 
sim, em que aspectos? 
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