
O ATIRADOR: TUDO SOBRE A SÉRIE 

Atenção: Contém Spoilers. 

O Atirador (Shooter, em inglês) é uma série de ação original Netflix, inspirada no best 

seller do escritor Stephen Hunter, Point of Impact. Igualmente, inspirada no blockbuster 

hollywoodiano de mesmo nome, protagonizado, em 2007, pelo polivalente Mark 

Whalberg.  

A história, aclamada pela crítica literária e cinematográfica, agora é adaptada às telinhas 

pelo famoso serviço de streaming. E carrega a mesma premissa, porém, protagonizada 

pelo queridinho das adolescentes dos anos 90 e ex-marido de Reese Witherspoon, Ryan 

Phillippe. 

Bob Lee Swagger (Ryan Philippe) é o melhor atirador de elite - os famosos Snipers - de 

todos os tempos da Marinha dos Estados Unidos. Reformado, após sua última passagem 

pela guerra do Afeganistão, ele decide viver uma vida pacata e familiar. Assim, com sua 

esposa, Julie Swagger (Shantel VanSanten) e sua filha, Mary ‘Mouse’ Swagger (Lexy 

Kolker), a família reside em um sítio nas pitorescas paisagens do Texas.  

Contudo, a paz é interrompida quando seu ex-comandante, Isaac Johnson (Omar Epps), 

decide recrutá-lo para mais uma missão. O objetivo seria utilizar as habilidades de 

Swagger, como atirador, para prever o local e impedir o assassinato do Presidente dos 

Estados Unidos. E, de acordo com a inteligência do governo, o incidente ocorreria durante 

uma reunião de cúpula com o Presidente da Ucrânia.  

A série, que estreou em 2016, já está na terceira temporada. Com dez capítulos, a primeira 

temporada estabeleceu a narrativa acerca da conspiração internacional que seria 

desenvolvida nas próximas temporadas. No piloto, Bob Lee é compelido a aceitar a 

proposta de Johnson e acaba sendo acusado de assassinar o presidente ucraniano.  

Ele, então, passa o restante da temporada tentando provar sua inocência e acaba 

descobrindo que é peça central em uma trama que envolve o alto escalão do governo 

norte-americano. E, o próprio FBI. Finalmente, no ultimo episodio, ele prova sua 

inocência. 

 

<h2> PRIMEIRA TEMPORADA – O INÍCIO DA JORNADA DO ATIRADOR </h2> 

Confira os principais detalhes da primeira temporada dessa serie de ação que tem cativado 

os espectadores! 

<h3> Personagens Principais </h3> 

A agente especial do FBI, Nadine Memphis (Cynthia Addai-Robinson), entra na trama 

como a responsável pela captura de Bob Lee. À medida que aprofunda sua investigação, 

no entanto, ela começa a perceber que Bob Lee é vítima de uma conspiração muito maior 



do que ela imagina. Por conseguinte, ela passa a ajudá-lo, ao invés de buscar sua prisão, 

sob o risco de prejudicar sua própria carreira.  

Noutro arco, Hugh Meachum (Tom Sizemore) é um Agente de Operações Especiais da 

CIA que encabeça a rede conspiratória contra Bob Lee. Por certo que É ele que instrui 

Isaac Johnson a recrutar e envolver o militar na armação. Para piorar, Meachum contrata 

Jack Payne (Eddie McClintock), mercenário e agente da CIA, encarregado de eliminar 

Bob Lee, de uma vez por todas. 

Ainda mais, Lon Scott (Desmond Harrington), bilionário e CEO da Anhur Dynamics, é 

um megalomaníaco com aspirações de atirador de elite. E o verdadeiro atirador e 

assassino do presidente ucraniano. De fato, o objetivo é o Presidente norte-americano, 

mas ele erra – lembre-se: Bob Lee não erra – e mata o chefe de estado ucraniano. 

Por fim, o elenco principal fecha com Grigory Krukov (Sean Cameron Michael). Chefe 

mafioso e político russo, o personagem finaliza a lista de conspiradores globais que 

querem dizimar Bob Lee. 

 

<h2> Enredo de “O Atirador” </h2> 

Em meio à jornada de perseguição e conspiração internacional, que envolve a máfia russa, 

Bob Lee se divide entre a necessidade de proteger sua família das ameaças de quem tenta 

incriminá-lo. Bem como, proteger a si mesmo das acusações de assassinato do presidente 

ucraniano.  

Além disso, a trama descreve o assassinato de uma jornalista ucraniana, missões da 

Guerra do Afeganistão e a existência de um pendrive que comprova a inocência de 

Swagger. Então, ele inicia uma caçada ao rifle que disparou a bala do crime, como 

estratégia para descobrir quem disparou e acaba desvendando a rede criminosa.  

Enquanto isso, Julie Swagger, segue as instruções do marido, de como se esconder e 

impedir que a filha do casal seja envolvida em toda situação. Apesar disso, elas acabam 

sendo sequestradas por Jack Payne e a máfia russa, levando Bob Lee a um acesso de ira 

para resgatar a família.  

Junto com Nadine Memphis e Isaac Johnson e em meio a muita violência, ele resgata a 

esposa. Nesse sentido, os quatro se unem para resgatar Mary, que está cativa na 

embaixada russa, sequestrada por Grigory Krukov.  

Por fim, Swagger resgata a filha e elimina os verdadeiros envolvidos no crime, garantindo 

o status do soldado-herói americano. Contudo, só consegue provar sua inocência após ser 

exonerado por Patricia Gregson (Beverly D’Angelo), Conselheira de Segurança 

Nacional.  

O gancho para a temporada seguinte é o encontro entre Isaac Johnson e Patricia Gregson, 

nos minutos finais do episódio. Nesse momento, ela se revela conhecedora de uma 



conspiração ainda maior que está por ser evidenciada e solicita que Johnson permaneça 

sob seu comando. 

 

 <h2> SEGUNDA TEMPORADA DE O ATIRADOR – SOLOTOV </h2> 

Patricia Gregson (Beverly D’Angelo famosa por Férias Frustradas, com Chevy Chase), 

Conselheira de Segurança Nacional na temporada anterior, aparece como peça chave. E, 

uma das principais articuladoras de toda a história. T. Solotov (Josh Stewart) é um 

atirador de elite soviético, que tenta destruir as evidências dos seus assassinatos durante 

a Guerra do Afeganistão. 

Isaac Johnson (Omar Epps) e Nadine Memphis (Cynthia Addai-Robinson) continuam 

fundamentais para o desenvolvimento da trama, hora agindo sozinhos em benefício e 

interesse próprio, hora saindo em auxílio de Bob Lee. Em terceiro lugar, o Senador 

William Hayes (Harry Hamlin) é o master mind da Rede Atlas. 

 

<h3> O Enredo </h3> 

A segunda temporada de O Atirador se inicia em Frankfurt, Alemanha, em uma cerimônia 

de homenagem ao Oficial Sênior Dr. Kevin Campell. Médico da equipe 8113, do 

Comandante Swagger, o próprio Bob Lee, após seu discurso de homenagem e 

agradecimento pela atuação em campo do médico de sua equipe, o condecora com a 

Medalha de Prata por bravura e valor. 

Em meio às festividades, Bob Lee, Julie e os membros da sua equipe de guerra, a 8113, 

são alvejados em um atentado terrorista. Com efeito, esse atentado também conta com a 

participação de um atirador que ataca alvos específicos. Muitos mortos depois, incluindo 

membros de sua equipe, Bob Lee toma para si a responsabilidade de descobrir quem está 

por trás do atentado.  

Isaac Johnson, escondido na Tailândia, percebe que seu esconderijo foi comprometido e 

sabe que terá que voltar a ativa. Nadine Memphis, transferida para Washington, não é 

mais agente de campo e é contatada por Patricia Gregson para uma missão às escuras. Na 

Europa, Nadine reencontra Bob Lee. 

De volta aos Estados Unidos, Bob Lee e os sobreviventes do atentado em Frankfurt 

começam a juntar as peças e descobrem que ninguém menos que eles mesmos, a própria 

equipe do Batalhão 8113, foi o alvo do atentado terrorista. E, um a um, começam a morrer, 

sem que Bob Lee nada possa fazer. 

Com o prosseguir das investigações, Bob Lee descobre que o atentado foi obra de um 

sniper soviético tão bom quanto ele, seu rival, Solotov. Inicia-se, então, uma caçada 

mútua entre Bob Lee e Solotov, com direito a disfarces e aproximação de Julie Swagger 



pelo atirador soviético que, após ser descoberto, ameaça explodir uma igreja, no dia do 

batismo de Mary Swagger, filha de Bob Lee.  

<h4> Oito episódios </h4> 

A temporada foi encurtada para apenas oito episódios, por conta de um acidente fora de 

set do ator Ryan Phillipe.  Ele quebrou a perna, o que impediu de fazer os malabarismos 

do personagem.  

De qualquer modo, a trama do segundo ano foi cheia de reviravoltas e trapaças. Ao 

contrário da primeira temporada, dá-se entrada para a continuação da trama durante a 

terceira temporada.  

Bob Lee é informado por Solotov que seu falecido pai estava envolvido em uma rede de 

conspiração ultra-secreta chamada Atlas, da qual ele faz parte e que o atentado na 

Alemanha foi orquestrado por esta organização. Enquanto isso, Nadine desvenda um dos 

Cabeças do Atlas, o Senador Hayes.  

 

<h2> Terceira Temporada (2018) – Desvendando Atlas </h2> 

Com efeito, os personagens desta temporada são, basicamente, os mesmos apresentados 

no segundo ano da série.  Há apenas maior ênfase na participação de Harris Downey 

(Jesse Bradford), ex-secretário do Senador Hayes e namorado de Nadine Memphis. 

Downey, que já havia aparecido durante a segunda temporada, agora auxilia o grupo de 

Bob Lee a chegar ao fundo da conspiração. 

Em seguida, Red Bama (Geral McRaney) substitui Hayes como cabeça da organização 

Atlas. Milionário, frio e calculista, é o maior vilão da série até agora. Red Bama Jr. (Eric 

Ladin) é o filho mimado e desesperado por auto afirmação, que almeja ocupar o cargo do 

pai, tanto na empresa quanto na organização Atlas, mas demonstra-se mais trapalhão do 

que vilão, propriamente dito. 

 

<H3> O Enredo Da Terceira Temporada </H3>  

A terceira temporada de O Atirador foca na história de Earl Swagger, pai de Bob Lee, 

militar reformado da Marinha dos Estados Unidos. Assim, faz um link com a origem da 

organização Atlas e como vai até o topo do governo norte-americano. A narrativa é cheia 

de flashbacks de Earl e sua equipe durante a Guerra do Vietnã que elucidam, pouco a 

pouco, como Earl Swagger se tornou um soldado desgarrado.  

Tudo começa quando Bob Lee descobre que seu pai foi assassinado por um atirador de 

elite e não por um bandido local de sua cidade, como supôs as investigações da época. A 

partir daí, o suspense aumenta a cada episódio quando o grupo de Bob Lee tenta trazer a 



tona os planos de dominação mundial da organização e é retaliado com muitos tiros, 

brigas, jogos mentais e violência. Vamos aguardar como a temporada termina. 

 

<h2> Resenha de O Atirador </h2>  

O Atirador é uma série para amantes das armas de fogo. Há quem diga que o casting de 

Ryan Phillipe deixou a desejar. Porque o personagem descrito no livro de Stephen Hunter 

é fisionomicamente muito diferente. 

Contudo, é inegável o sex appeal do rapaz que tem um físico impecável. E, está 

interpretando muito bem o papel do atirador heróico, perspicaz e bom de briga.  

De fato, a história em si está perdida. São muitos detalhes, uma trama muito elaborada e 

os escritores da série não estão conseguindo amarrar os detalhes, de modo a dar uma 

sensação de continuidade adequada durante e entre os episódios. O melhor da série é Ryan 

Phillipe. 

A segunda temporada foi, sem dúvida, a melhor de todas. Provavelmente, porque os 

espectadores puderam concentrar seus esforços na vilania de Solotov que foi um perfeito 

contraponto para Swagger.  

Já a primeira e a terceira temporada contam com muitos vilões, muitas incertezas, jogos 

mentais tão elaborados que acabam perdendo o foco e a explicação necessária para que o 

espectador consiga entrar na mente dos personagens. A série acaba sendo muito intuitiva 

e pouco explicativa.  

Mary Swagger, filha de Bob Lee, está completamente apagada na terceira temporada, 

enquanto ela foi peça chave da motivação de Bob Lee nos anos anteriores. July Swagger, 

por sua vez, alterna entre o papel de mulher forte, autossuficiente e uma personagem 

completamente deslocada na trama. Os escritores ainda precisam encontrar qual é o 

objetivo da existência do personagem. 

De maneira geral, para os amantes de boa ação e tramas infinitas, O Atirador é uma série 

estimulante que capta a atenção, durante os quarenta e cinco minutos, em média, dos 

episódios. Sobram sequências de tiros, socos, pontapés, carros explodindo, mortes e muita 

correria. O enredo tem tudo pra dar certo se a história for mais mastigada pelos escritores. 

Fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos. 

 

 


