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Resumo 
 
O presente trabalho teve como objetivo empreender uma reflexão sobre o 

amadurecimento humano, bem como sobre a aquisição da segurança nas relações 

interpessoais. Em uma primeira etapa foi feito o estudo do romance “O caçador de 

pipas” e em especial, foram observados os diversos aspectos da história de vida de 

um personagem desde a sua infância até a idade madura. Na segunda parte, foi feito 

um amplo levantamento bibliográfico da teoria do amadurecimento humano na visão 

de Winnicott. Na terceira etapa foram feitas articulações dos aspectos da psicanálise 

com o desenvolvimento emocional do personagem principal do livro. A partir disso, 

foi possível compreender o amadurecimento humano, a culpa, as atitudes de 

reparação, a insegurança, e principalmente, a maneira como o personagem se 

relacionava com as pessoas e com o mundo em diversas fases de sua vida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Winnicott, segurança, amadurecimento emocional, relações 
afetivas. 
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Introdução 

 

O interesse em fazer o estudo sobre o amadurecimento humano surgiu após ter 

cursado as disciplinas: Psicanálise V/VI e a eletiva de Psicanálise na Modernidade, 

que abordaram a teoria de Winnicott e me mostraram a importância dos estudos 

sobre as relações interpessoais e sobre o desenvolvimento emocional humano.  

Cerca de um ano antes de iniciar os estudos para o presente trabalho, eu li o livro de 

Kalled Rosseine, “O caçador de pipas”, e me envolvi com o romance e 

principalmente com o desenvolvimento do personagem Amir ao longo de toda 

história. Então, na disciplina Seminários I (quando tive o primeiro contato com o 

Trabalho de Conclusão de Curso) optei pela teoria do Amadurecimento Emocional 

de Winnicott e pelo conto, “O caçador de pipas”, já que ambos me fascinaram desde 

o primeiro momento. 

Das várias obras de Winnicott estudadas para a conclusão do trabalho, as teorias 

mais relevantes para o tema foram: a relação primária com a mãe, objetos e 

fenômenos transicionais, o papel de espelho da mãe, a capacidade para estar só e a 

segurança.  

Ao falar sobre relação primária entre mãe e bebê, Winnicott (1956) usa o termo: 

“Preocupação materna primária” para explicar o estado psicológico de 

sensibilidade exacerbada que a mãe alcança para poder se identificar e suprir as 

necessidades do bebê; e o termo “Primeira mamada teórica” para se referir as 

primeiras experiências concretas de amamentação. E assim, o autor dá ênfase no 

contato inicial com a realidade externa, bem como na constituição de um si mesmo 

que se desenvolverá até integrar-se numa unidade.  

Ao retratar o estágio da “Primeira mamada teórica”, Winnicott (1958) fala das três 

tarefas básicas que o bebê está envolvido: a integração, a personalização e a 

realização. Para o desenvolvimento dessas tarefas, são necessários cuidados 

maternos específicos como: holding ou sustentação e o handling ou manejo. Esses 
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cuidados são realizados pela “mãe suficientemente boa”, termo também criado por 

Winnicott (1987). 

No processo de aquisição da segurança é importante relacionar os fenômenos de 

transicionalidade (Winnicott 1951) que são fundamentais para o amadurecimento 

humano e tem suas raízes no mundo subjetivo do bebê. É fato observável que, pouco 

tempo após o nascimento, os bebês costumam chupar os dedos e os punhos, adotar 

algumas técnicas de mexer o rosto ou murmurar algum som. Estas atividades são 

precursoras da posterior adoção de um objeto pelo bebê, que pode ser um urso de 

pelúcia, um cobertor ou uma fralda. Nesta fase, a criança deixa de ser o objeto e 

passa a tê-lo. Os objetos transicionais exercem a indispensável função de amparo, 

pois eles substituem a mãe, já que o fenômeno marca a quebra de unidade mãe-bebê. 

Exatamente no espaço separação mãe-bebê, entra o objeto transicional, que é ao 

mesmo tempo a separação e o símbolo da união mãe-filho. 

Segundo Winnicott (1951): 

“Espero que se entenda que não me refiro exatamente ao ursinho 
da criança pequena ou ao primeiro uso que o bebê dá ao seu 
punho (polegar e dedos). Não estou estudando especificamente o 
primeiro objeto das relações de objeto. Estou interessado na 
primeira possessão e na área intermediária entre o subjetivo e 
aquilo que é objetivamente percebido (pg. 15).” 

Ainda retratando a função da mãe suficientemente boa, Winnicott (1987) fala da 

importância do papel de espelho que a mãe faz para o bebê, pois quando o lactente 

olha para ela, ele vê a si mesmo como imagem refletida. Com o amadurecimento, o 

bebê deixa de ver o rosto da mãe como espelho, portanto deixa de perceber o mundo 

de modo subjetivo e assim, passa a perceber o mundo de modo objetivo. 

Nesse sentido, Winnicott (1967) diz: 

            “O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, 
normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a 
mãe esta olhando para o bebê e aquilo com que ela se parece se 
acha relacionado com aquilo que ela vê ali ( pg.154).” 
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“A Capacidade para estar só” denominada por Winnicott (1958), também é muito 

importante para o estudo do amadurecimento emocional e se dá quando o indivíduo 

se isola de maneira saudável para poder preservar o núcleo do self. Essa experiência 

tem início na época da “Preocupação materna primária”, no qual há uma fusão 

entre mãe e bebê. E acontece quando, diante da presença materna confiável, o bebê 

aprende a relaxar e deixa a mãe cuidar de tudo, permite que ela conduza sua vida e 

assim, entra num estado de entrega. 

Então, conforme Winnicott (1958): 

“O ponto principal dessa contribuição pode ser agora anunciado. 
Embora muitos tipos de experiência levem à formação da 
capacidade de ficar só, há um em que é básico, e sem o qual a 
capacidade de ficar só não surge; essa experiência é de ficar só, 
como lactente ou criança pequena, presença da mãe. Assim, a 
base da capacidade de ficar só é um paradoxo; é a capacidade de 
ficar só quando mais alguém está presente ( pg.32).” 

 

Winnicott (1960) retrata também a questão da segurança e diz que transmitir 

segurança a uma criança, não significa superprotegê-la, ou dar cuidados em exagero, 

mas sim, dar liberdade através da flexibilidade e não através de regras impostas e da 

rigidez.  Para esse psicanalista, uma boa educação é aquela em que os pais estão 

presentes para salvar a criança dos inúmeros inesperados, mas também são capazes 

de deixá-los soltos e disponíveis para a criatividade e para outros aspectos que 

influenciam o desenvolvimento humano.  

Melanie Klein (1940) também contribui para o estudo, pois, segundo ela, o 

sentimento de culpa faz com que o indivíduo procure as mais diversas formas de 

reparação. E isto é justamente o que pôde ser visto no romance “O caçador de 

pipas”, já que no processo de amadurecimento do personagem Amir, a necessidade 

de reparação esteve presente ao longo de toda a história, pois para se livrar da culpa, 

se sentir legítimo e real, ele teve que reparar os erros do seu passado. 

O livro de Elsa de Oliveira Dias (2006) – “A Teoria do Amadurecimento Humano de 

D. W. Winnicott” - foi estudado, pois faz um apanhado das principais teorias que 
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Winnicott retratou relacionadas ao amadurecimento emocional humano, ela fala 

também um pouco da vida e do próprio desenvolvimento do pensamento desse autor. 

Para aproximação da teoria escolhida, foram feitas também leituras de teses (de 

Denise Procópio e de Marlene Rocha). 

 Procópio (2006) – “Medéia: análise de um caso à luz da Teoria do 

Amadurecimento Humano de Winnicott.” - afirma que o bebê nasce com uma 

tendência de ser si mesmo, porém no início depende basicamente da mãe para 

facilitar essa tendência.  É a partir do nascimento que o bebê começa a constituir sua 

personalidade, e isso se dá devido à relação dual mãe-bebê. Portanto, é papel 

fundamental da mãe apresentar o mundo ao bebê em pequenas partes. Assim, a 

percepção dos objetos vai sendo proporcionada através da mãe e então, o bebê passa 

a se apoiar nesse ambiente suficientemente bom, que lhe é acolhedor e traz 

segurança para ele se arriscar a ser e a começar a descobrir o mundo. Se tudo ocorre 

de forma confiável e saudável, o bebê passa a perceber a mãe e todos os objetos do 

mundo como “não eu”, existindo,  o “eu” e o “não eu”. 

 Rocha (2006) – “Elementos da Teoria Winnicottiana na Constituição da 

Maternidade” - dá ênfase aos cuidados da maternidade e se preocupa em mostrar a 

importância da mãe, do papel masculino e feminino puros para o desenvolvimento 

do bebê. Ela retrata os aspectos da “Mãe suficientemente boa”, fala da importância 

da ilusão e da desilusão para experiência primária do viver criativo. 

Desse modo, relacionando a teoria da psicanálise Winnicottiana e a história do livro 

“O caçador de pipas” foi possível compreender o desenvolvimento emocional 

humano, bem como refletir sobre as relações humanas. 
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Método 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo empreender uma reflexão 

sobre o amadurecimento emocional e sobre a aquisição da segurança do personagem 

Amir do romance de Khaled Hosseine :“O caçador de pipas” na perspectiva da 

psicanálise winnicottiana. 

Para o estudo do tema (O amadurecimento emocional: a aquisição da segurança na 

relação com o outro na perspectiva winnicottiana) foi feita uma reflexão da obra de 

Khaled Hosseine, “O caçador de pipas”, visando compreender as relações que o 

personagem Amir tem com seu melhor amigo, Hassan, com seus familiares e com o 

mundo em geral; a partir da visão da teoria do amadurecimento humano de 

Winnicott. 

O romance escolhido é uma narrativa insólita sobre a frágil relação entre pais e 

filhos, entre os homens e sua pátria. Fala da relação de dois amigos que cresceram 

juntos, exatamente como seus pais. Apesar de serem de etnias, sociedades e religiões 

diferentes, Amir e Hassan tiveram uma infância em comum, com brincadeiras, 

filmes e personagens. “O laço que os une é muito forte: mamaram do mesmo leite” 

(Hosseine, 2005).  Amir, apesar de ser considerado nobre perante a sociedade, nunca 

foi o mais bravo e corajoso, ao contrário de Hassan, que não sabia ler nem escrever, 

mas tinha uma percepção aguçada dos acontecimentos e dos sentimentos das 

pessoas. E assim, Hassan pôde dar a Amir a chance de ser um grande homem e de 

poder se livrar de sua covardia e insegurança. Mas Amir só enxergou essa redenção, 

anos mais tarde, quando voltou ao Afeganistão para reparar o passado. 

A reflexão sobre obras de artes seja a pintura, seja a literatura, pode ser uma 

ferramenta precisa que exemplifique a teoria. Sigmund Freud, por exemplo, além de 

fazer uma ponte de seus estudos com os ocorridos com seus pacientes, interpretou 

também diversas obras literárias que ajudaram a elucidar os fenômenos humanos por 

ele estudados. Para explicar e examinar suas conclusões sobre a tríade humana e 

sobre a sexualidade infantil, ele utilizou a lenda do Rei Édipo (apresentada na peça 
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de Sófocles), por exemplo. Utilizou também outras obras, como: Hamlet, Totem e 

Tabu entre outros. 

“(...) as obras de arte – sobretudo de literatura e escultura – 
exercem influência sobre mim. Isso fez com que tentando 
apreende-las á minha maneira, isto é, explicar para mim mesmo a 
que se deve seu efeito (...) (Freud, 1939, pg. 11).” 

Portanto, com os fatos ocorridos durante a vida de Amir, o personagem do livro “O 

caçador de pipas” será possível registrar e exemplificar a questão do 

amadurecimento emocional humano (enfatizando a aquisição da segurança) 

fundamentada pelo psicanalista inglês Winnicott. 

O presente estudo tem grande relevância científico-teórico e social, já que pretende 

compreender como a segurança e a insegurança surgem e influenciam no cotidiano 

do indivíduo e na sociedade como um todo. Além disso, através do trabalho será 

possível analisar o amadurecimento emocional humano. 

Através de uma análise interpretativa do personagem Amir, será possível 

fundamentar os estudos de Winnicott e exemplificar como o “Ambiente 

suficientemente bom” pode influenciar nos traços da personalidade. A partir daí, 

poderá entender determinadas situações que ocorrem na sociedade em geral e com os 

seres humanos. E também, como ocorre a formação da personalidade e do 

pensamento. 
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Síntese do romance “O caçador de pipas.” 

 

No livro “O caçador de pipas” o personagem Amir faz uma reflexão sobre sua 

infância, sobre a história de sua vida e, principalmente, sobre seu maior 

arrependimento e ato de covardia. 

 

... 

Quando criança, Amir convivia dia-a-dia com seu melhor amigo, Hassan, um hazara 

que morava em uma casinha simples com seu pai (Ali), que empregado do pai de 

Amir. 

Amir nasceu num inverno antes de Hassan, em 1963, porém ambos tiveram o mesmo 

destino, perderam a mãe assim que nasceram. A mãe de Amir morreu de hemorragia 

logo após o parto e a mãe de Hassan, o deixou com seu pai e fugiu com uma trupe de 

cantores e dançarinos ambulantes. 

Os dois amigos lidavam com a ausência da mãe de maneiras diferentes, enquanto 

Amir sempre estava sonhando com o rosto de sua mãe, para Hassan era como se a 

mãe nunca tivesse existido. Hassan sofreu a vida toda com o preconceito do povo em 

geral, já que sua mãe foi uma moça que saiu com vários homens da cidade enquanto 

era casada com seu pai. Na verdade, ninguém acreditava como Sanaubar poderia ter 

sido casada com Ali, pois tinham pouco em comum em termos de aparência. Todos 

desconfiavam que o casamento tivesse sido uma espécie de arranjo entre Ali e seu tio, 

pai de Sanaubar. Dizia-se que Ali tinha se casado com a prima para ajudar a salvar 

um pouco da honra do nome da família, embora Ali, órfão desde os cinco anos, não 

tivesse nenhum bem ou herança em especial. 

Segundo a parteira que colocou Hassan no mundo, sua mãe o rejeitará logo após seus 

primeiros minutos de vida. Ela disse que quando Sanaubar olhou para Hassan e viu o  

seu lábio leporino, deu um sorriso amargo e disse para Ali que agora ele teria um 

filho idiota para ficar sorrindo pra ele. 
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Amir conta que seu baba (pai na língua do Afeganistão e maneira como o 

personagem se refere a ele durante toda história) contratou a mesma ama-de-leite que 

tinha lhe amamentado para cuidar de Hassan. Ali sempre repetia que as pessoas que 

mamavam no mesmo peito eram como irmãos, ligados por uma espécie de parentesco 

que nem mesmo o tempo pode desfazer. 

Hassan e Amir além de mamarem no mesmo peito, deram os primeiros passos juntos 

na mesma grama do quintal. Sob o mesmo teto, disseram as primeiras palavras. A 

palavra pronunciada por Amir foi baba e a de Hassan foi Amir. 

Amir durante toda a história fala de seu pai como se ele fosse um grande herói. Fala 

que seu baba era chamado de “Sr Furacão” e que este apelido lhe caía como uma 

luva, pois ele era uma força da natureza, um gigantesco espécime da etnia de pashtun. 

Nas festas, quando ele entrava sala adentro, todas as atenções convergiam para ele, 

assim como os girassóis se viram para o sol. Era impossível ignorá-lo. 

Em fins da década de 1960, baba decidiu construir um orfanato que ficou pronto três 

anos mais tarde. Amir conta que no dia da inauguração, seu pai o levou ao lago 

Ghargha e disse para chamar Hassan, mas ele preferiu mentir dizendo que o amigo 

estava doente, pois queria baba só para si. Hassan poderia atrapalhar o passeio como 

na última vez em que estiveram no lago juntos e baba teve que dividir a atenção entre 

eles. Amir sentia ciúmes quando o pai agradava Hassan. 

Amir e seu pai não eram muito próximos. Por diversas vezes Amir sentia a ausência 

do pai até nas horas das refeições, e por isto chegou a odiar todas as crianças do 

orfanato, já que muitas vezes jantava sozinho pelo fato do pai estar tratando de 

questões relacionadas ao abrigo. Quando tinham momentos mais próximos, fazia de 

tudo para não decepcionar baba, mas este era um tanto impaciente com o filho. O 

menino queixava-se que nunca sabia dos acontecidos da vida de baba e quando 

descobria algo era porque um amigo próximo da família contava, Rahim Khan. Na 

verdade, Amir achava que seu pai o odiava, e diz que o motivo desse ódio é o fato 

dele ter matado sua mãe ao nascer. Assim, Amir condena-se dizendo que pelo menos 

devia ter puxado o pai, mas isso não aconteceu. 
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O personagem conta que se refugiava da indiferença entre ele e o pai através da 

leitura dos livros, era capaz de recitar diversos versos, disputar entre os amigos da 

classe e ganhar como melhor recitador. Mas para baba isso não fazia a diferença.  

“Foi assim que escapei à indiferença de meu pai: refugiando-me 
nos livros de minha mãe morta. E também na companhia de 
Hassan, é claro. Lia tudo. Rumi, Hafez, Saadi, Victor Hugo, Júlio 
Verne, Mark Twain, Ian Fleming (Hosseine, 2005, pg 27).” 

“È claro que casar com uma poeta era uma coisa, mas ter um 
filho que preferia meter a cara em livros de poesia a ir caçar... 
Bem, não era exatamente o que baba tinha imaginado, suponho 
eu. Um homem de verdade não lê poesia, e Deus permita que 
nunca venha a escrever versos! Homens de verdade — meninos de 
verdade — jogam futebol, exatamente como meu pai fazia quando 
era jovem. Isso, sim, era algo digno de paixão (Hosseine, 2005, pg 
27).” 

Amir sabia que o maior sonho de seu pai era que ele fosse jogador de futebol, mas ele 

se sentia um bobo no campo e ignorado pelos outros jogadores. Para agradar baba o 

garoto fingia interesse pelo esporte, porém o pai percebia que esse interesse não era 

autêntico. 

Deste modo, Amir sentia o tempo todo que não era o filho que baba desejava. Certa 

vez ouviu atrás das portas uma conversa entre Rahim Khan (amigo próximo da 

família) e seu pai, confirmando que já sabia. 

“Ouvi o ruído do couro rangendo quando baba mudou de posição 
na cadeira. Fechei os olhos, colei o ouvido ainda mais à porta, 
querendo e não querendo ouvir o que ele ia dizer.  
--Às vezes olho por essa janela e o vejo brincando na rua com os 
meninos da vizinhança. Vejo como eles o maltratam, tiram os seus 
brinquedos, dão um empurrão aqui, um esbarrão ali. E, imagine 
só, ele nunca revida. Nunca. Apenas... Abaixa a cabeça 
e...(Hosseine, 2005, pg 29).” 

Baba e Ali também cresceram juntos, assim como Amir e Hassan, porém, baba 

sempre se referia Ali como um grande amigo. Amir percebia que seu pai admirava 

Hassan e por este motivo, muitas vezes maltratava o amigo. 

“O curioso é que também nunca pensei em Hassan e eu como 
amigos. Pelo menos não no sentido habitual. Pouco importa se um 
ensinou ao outro a andar de bicicleta sem as mãos, ou a construir 
uma câmera caseira, feita com uma caixa de papelão, e que 
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funcionava bastante bem. Pouco importa se passamos invernos 
inteiros empinando pipas e correndo para apanhar as que caíam 
(...) (Hosseine, 2005, pg 32).”. 

Enquanto Amir estudava, Hassan fazia os serviços de casa. E quando Amir voltava da 

aula, os dois iam juntos para as colinas que ficava ao norte da propriedade de baba, 

onde tinha um cemitério abandonado e, sob um pé de romã (no qual haviam gravados 

os seus nomes “Amir e Hassan, sultões de Cabul”), ficavam brincando ou contando e 

ouvindo histórias. 

“Sentado ali, com as pernas cruzadas e o jogo de sol e sombra da 
folhagem do pé de romã no rosto, Hassan arrancava, distraído, 
pedacinhos de grama do chão enquanto eu ia lendo as histórias 
que ele não podia ler sozinho. Pois Hassan crescera analfabeto 
como Ali e a maioria dos hazara. (...). Mas, apesar de ser 
analfabeto, ou quem sabe até por isso mesmo, Hassan era atraído 
pelo mistério das palavras, seduzido por um mundo secreto cujo 
acesso lhe era vedado. Lia para ele poemas e histórias, às vezes 
enigmas — embora sempre parasse de ler estes últimos quando 
percebia que ele tinha muito mais facilidade que eu para decifrá-
los (...) (Hosseine, 2005, pg 34).” 

 O que Amir mais gostava nessas horas de leitura era esbarrar com palavras que 

Hassan não conhecia. Ele implicava com o menino e exibia a ignorância dele. 

— “O que quer dizer essa palavra? 
— Qual? 
— Imbecil. 
— Você não sabe o que significa? — indaguei eu com um sorriso 

largo. 
—  Não sei não, Amir agha. 
— Mas é uma palavra tão comum! 
—  Mesmo assim, não conheço. 

Se tinha percebido meu tom de deboche, seu rosto sorridente não 
deixava transparecer nada (Hosseine, 2005, pg 35).” 

Depois de um episódio como esse Amir sempre dava uma camisa sua velha ou um 

brinquedo velho para reparar a “brincadeirinha” com Hassan. 

Um dia, ao ler um livro para Hassan, Amir decidiu deixar a história de lado e inventar 

outra, mas não demonstrou ao amigo. E assim, segundos após o final da história, 

Hassan parabenizou o amigo pelo excelente conto. Hassan era um garoto muito 
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esperto, tinha sensibilidade e captava os acontecimentos facilmente, apesar de não 

estudar. 

 Naquela mesma noite, Amir se entusiasmou e escreveu sua primeira história. Era um 

pequeno conto meio melancólico sobre um homem que encontra um cálice mágico e 

fica sabendo que se chorar dentro dele, suas lágrimas vão se transformar em pérolas. 

Embora tenha sido muito pobre, ele era feliz e raramente chorava. Tratou então de 

encontrar meios de ficar triste para que suas lágrimas pudessem fazer dele um homem 

rico. E quanto mais pérolas o homem acumulava, mais ambicioso ficava. 

Empolgado com a história que havia escrito, Amir correu para mostrar ao pai que 

estava com o amigo, Rahim Khan, na sala de fumar. Porém, baba nem se quer pediu 

para ele ler o conto.  Amir ficou parado ali sentindo o ar sólido e abafado no local. 

Então, como sempre, Rahim veio ao seu socorro, dizendo que adoraria ler a história, 

depois deixou um bilhete falando que o conto era maravilhoso e que Amir tinha que 

valorizar seu talento. 

“Depois que eles saíram, sentei em minha cama querendo que 
Rahim Khan fosse meu pai. Pensei então em baba com seu peito 
largo e em como era bom quando ele me apertava junto a si; como 
cheirava a Brut pela manhã; e como a sua barba espetava o meu 
rosto. De repente, senti uma culpa tão grande que disparei para o 
banheiro e vomitei na privada  (Hosseine, 2005, pg 39).” 

Naquela mesma noite Amir leu a história para Hassan e quando terminou, o amigo 

elogiou o conto e disse que ele seria um escritor de sucesso. Porém, humildemente, 

Hassan perguntou o porquê do homem da história não ter cortado uma cebola para 

poder chorar e ter as pérolas ao invés de ter que ficar triste. Amir ficou espantado 

com a colocação de Hassan. 

“Fiquei pasmo. Um detalhe como esse, tão óbvio que chegava a 
ser absolutamente estúpido, não tinha me ocorrido. Movi os lábios 
sem emitir som algum. Parecia que na mesma noite em que eu 
tinha aprendido qual era um dos objetivos da escrita, a ironia, ia  
apresentado também a uma de suas armadilhas: os furos da 
trama. E, entre todas as criaturas do mundo, Hassan é que foi me 
ensinar isso. Hassan que não sabia ler e nunca tinha escrito uma 
única palavra em toda a sua vida. Uma voz, fria e escura, 
sussurrou subitamente em meu ouvido, Mas o que é que ele 
entende disso, esse hazara analfabeto? Ele nunca vai passar de um 
cozinheiro. Como ousa criticar você? (Hosseine, 2005, pg 41).” 
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Em 17de julho de 1973 as coisas no Afeganistão começaram a mudar. Era o começo 

do fim. O fim oficial chegaria em 1978 com um golpe de Estado Comunista, e, 

depois, em dezembro de 1979 quando tanques russos passaram a circular nas mesmas 

ruas onde Amir e Hassan brincavam. 

No início dessas mudanças em Cabul, Amir e Hassan continuavam suas rotinas 

normalmente. Um dia, passando pelas ruas residenciais, quando iam para as colinas, 

uma pedra acertou Hassan pelas costas. Assef e seus dois amigos estavam atrás de 

Hassan e Amir. E esse era um dos únicos momentos que Hassan sentia medo e se 

escondia atrás de Amir, pois por ser filho de baba, Assef evitava confusões. 

Assef era filho de um amigo do pai de Amir. Morava num condomínio elegante, com 

muros altos e palmeiras. Ele vivia com seu soco-inglês de aço inoxidável, tinha 

merecida fama por cometer atos de selvageria e sua palavra tinha que ser lei, caso 

contrário, aquele soco-inglês metálico seria o instrumento ideal para ele transmitir 

seus ensinamentos. Além disso, era um menino preconceituoso e tinha Hitler como 

ídolo, achava que o Afeganistão era terra dos pashtuns e que os hazaras deveriam ser 

exterminados. 

“(...) Uma vez vi Assef usar o soco-inglês em um menino do bairro 
de Karteh-Char. Nunca vou esquecer como os seus olhos azuis 
brilhavam com uma luz não inteiramente sã, e como ele sorria, 
sim, como sorria enquanto esmurrava o pobre garoto 
inconsciente. Alguns meninos de Wazir Akbar Khan o tinham 
apelidado Assef Goshkhor, ou Assef, o "Comedor de Orelhas". É 
claro que ninguém ousava dizer isso na cara dele, a menos que 
quisesse ter o mesmo destino do pobre garoto que tinha inspirado 
involuntariamente esse apelido quando brigou com Assef por 
causa de uma pipa e acabou tendo que pescar a própria orelha 
direita dentro de uma valeta enlameada. Anos mais tarde, aprendi 
uma palavra que define muito bem uma criatura como Assef, uma 
palavra para a qual não existe um equivalente perfeito em farsi: 
sociopata.(Hosseine, 2005, pg. 45).” 

No início do inverno de 1974, Amir e Hassan brincavam no quintal, quando Ali veio 

chamar o filho, pois baba queria falar com ele. Desde de manhã os dois amigos já 

esperavam por este chamado, pois era aniversário de Hassan. 

“Baba nunca deixava o aniversário de Hassan passar em branco. 
Houve uma época em que perguntava o que ele queria, mas 
desistiu de fazer isso porque Hassan era sempre modesto demais 
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para sugerir um presente de verdade. Assim, baba acabava sempre 
escolhendo ele mesmo alguma coisa. Uma vez, comprou um 
caminhão de brinquedo japonês; outra vez, um trem elétrico. No 
ano passado, surpreendeu Hassan com um chapéu de cow-boy, 
igualzinho ao que Clint Eastwood usava em O bom, o mau e o feio 
— que tinha substituído Sete homens e um destino como nosso 
western favorito. Passamos o inverno inteiro nos alternando para 
usar o chapéu e cantando em altos brados a famosa música do 
filme quando trepávamos em montanhas de neve e atirávamos um 
no outro de mentirinha (Hosseine, 2005, pg. 51).” 

 Mas desta vez, ao entrar na sala onde estava baba, encontraram um homem indiano e 

não viram nenhum registro de embrulhos de presente. Baba tinha chamado um 

cirurgião plástico de Nova Delhi para arrumar o lábio de Hassan que era leporino. E 

Amir ficou mais uma vez enciumado. “Adoraria ter também algum tipo de cicatriz 

que atraísse a simpatia de baba. Não era justo. Hassan não tinha feito nada para 

conquistar a afeição de meu pai; simplesmente tinha nascido com aquele estúpido 

lábio leporino (...) (Hosseine, 2005, pg 53).” 

O inverno era a estação preferida de todas as crianças de Cabul, e o motivo era 

simples: as escolas fechavam durante a estação gelada. 

“Para mim, a chegada do inverno significava não ter que fazer 
longas divisões nem dar o nome da capital da Bulgária, e o 
princípio de um período de três meses jogando cartas com Hassan 
perto da lareira, indo ver filmes russos no cinema Park na terça-
feira de manhã, comer qurma de nabo doce com arroz na hora do 
almoço, depois de uma manhã inteira fazendo bonecos de neve. E 
pipas, é claro. Soltar pipas. E correr para apanhá-las.Adorava o 
inverno em Cabul. Adorava por causa do suave tamborilar na 
minha janela à noite, quando estava nevando; por causa do 
barulhinho da neve fresca debaixo das minhas galochas pretas; do 
calor do fogareiro de ferro fundido enquanto o vento assobiava 
pelos quintais e pelas ruas. Mas principalmente porque, quando as 
arvores ficavam congeladas e a neve recobria as estradas, o gelo 
entre mim e baba diminuía um pouco. E a razão disso eram as 
pipas. Baba e eu morávamos na mesma casa, mas vivíamos em 
esferas de existência completamente diferentes. As pipas eram a 
minúscula área de interseção que havia entre essas esferas 
(Hosseine, 2005, pg 55).” 

Todos os bairros de Cabul organizavam campeonatos de pipas no inverno e para a 

maioria dos meninos, esses torneios eram muito importantes, era como participar de 

uma guerra. Passavam horas fazendo as pipas e se preparando para o grande dia. 
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Amir e Hassan, no começo, confeccionavam suas próprias pipas, mas perceberam que 

eram melhor empinando do que as fabricando. Então, baba começou levá-los a loja 

de Saifo (um especialista em pipas) para que os meninos não corressem o risco de 

perder os torneios por causa de pipas mal feitas. 

“Baba comprava para cada um de nós três pipas idênticas e 
carretéis de linha com cerol. Se eu mudasse de idéia e resolvesse 
pedir uma pipa maior e mais extravagante, ele a compraria, mas 
compraria a mesma também para Hassan. Às vezes gostaria que 
não agisse assim. Que me deixasse ser o seu favorito. (Hosseine, 
2005, pg. 57).” 

O campeonato de pipas era uma velha tradição no Afeganistão. O torneio começava 

de manhã cedo e só acabava quando a pipa vencedora fosse a única voando no céu. 

“(...) lembro de uma vez que a competição terminou quando já era 
noite fechada. As pessoas se amontoavam pelas calçadas e pelos 
telhados, torcendo pelos filhos. As ruas ficavam repletas de 
competidores dando sacudidelas e puxões nas linhas, com os olhos 
fixos no céu, tentando se pôr em condições de cortar a pipa do 
adversário. Todo pipeiro tinha um assistente — no meu caso, 
Hassan —, que ficava segurando o carretel e controlando a linha 
(Hosseine, 2005, pg. 57).” 

Diferente de outros países, no Afeganistão não tinha muitas regras para empinar 

pipas. Era só empinar, cortar a do adversário e aí entravam em cena os caçadores de 

pipas:  aquelas crianças que corriam atrás da pipa levada pelo vento e quando um 

colocava a mão em uma delas, ninguém mais podia tirar, era um costume. O prêmio 

mais cobiçado era a última pipa que caía em um campeonato de inverno. Era como 

um troféu, algo a ser exposto em um lugar de destaque. 

“Ao longo dos anos, vi milhares de garotos correrem atrás de 
pipas. Mas Hassan foi de longe o melhor que jamais vi. Era 
impressionante como ele percebia onde a pipa poderia ir parar 
antes mesmo que ela começasse a cair, como se tivesse uma 
espécie de bússola interior (Hosseine, 2005, pg.58).” 

No inverno de 1975, Amir viu Hassan correr atrás de uma pipa pela última vez. Nesse 

ano, o campeonato ia ser realizado no bairro que os dois amigos viviam. 

Certa noite, dias antes desse campeonato, Amir estava conversando com seu pai e 

este, como quem não quisesse nada, perguntou se Amir ganharia o campeonato 
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naquele ano. O menino ficou meio sem saber o que dizer. Sabia que para baba o 

importante era ganhar e não competir, pois baba não sabia o que era perder. 

“Baba ficou fumando seu cachimbo e falando. Fingi estar 
ouvindo. Na verdade, porém, não conseguia ouvir nada, pois o 
ligeiro comentário casual que ele tinha feito plantou uma semente 
em minha cabeça: a decisão de ganhar o torneio de inverno. Eu ia 
ganhar. Não havia nenhuma outra opção viável. Ia ganhar e ia 
conseguir aquela última pipa. Então, ia trazê-la para casa e 
mostrá-la a baba. Mostrar a ele, de uma vez por todas, que o seu 
filho tinha valor. E, assim, quem sabe a minha vida de fantasma 
naquela casa não acabaria afinal? (Hosseine, 2005, pg.62).” 

Amir ia fazer de tudo para ganhar o campeonato, pois com isso, ele achava que 

conseguiria toda atenção de baba. Achava que a relação distante com o pai poderia 

mudar, apostava em uma aproximação caso conseguisse o troféu. 

Finalmente, o grande dia de competição tinha chegado. Logo cedo, crianças 

brincavam pelas ruas atirando bolas de neve uma nas outras, os competidores faziam 

seus últimos preparativos e os telhados estavam cheios de espectadores. 

Amir estava ansioso e quando avistou o pai e Rahim Khan sentados em um banco no 

telhado, pensou em desistir, pois sabia que se perdesse ia ser um desastre estrondoso. 

Mas Hassan conseguiu adivinhar, mais uma vez, o que o amigo estava sentindo e o 

encorajou a continuar na competição. 

O trecho abaixo mostra o sentimento de Amir em relação as atitudes de Hassan: 

“Como eu podia ser assim tão transparente para ele quando, pelo 
menos em cinqüenta por cento das vezes, não fazia a menor idéia 
do que estaria passando pela sua cabeça? E era eu que ia ao 
colégio. Era eu que sabia ler e escrever. Era eu o inteligente. 
Hassan não era capaz de ler nem um livro de primeira série, mas 
podia me ler com a maior facilidade. Era um tanto perturbador, 
mas também um pouco reconfortante ter alguém que sempre sabia 
do que você estava precisando (Hosseine, 2005, pg. 68).” 

 Amir, encorajado por Hassan, preparou-se e colocou sua pipa para voar. Neste 

momento havia pelo menos vinte pipas no ar e em menos de uma hora o número tinha 

duplicado. Logo a batalha começou e as primeiras pipas derrotadas já rodopiavam 

fora do controle. Por todo canto, viam-se caçadores que voltavam triunfando com as 

pipas que tinham capturado, e Amir continuava com a sua no ar. 
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“Agora, caíam pipas por todo lado e a minha ainda estava no ar. 
A minha ainda estava no ar. Meus olhos continuavam buscando 
baba agasalhado em sua suéter de lã. Será que estava surpreso ao 
ver que eu estava conseguindo resistir tanto? ‘Se tirar os olhos do 
céu, não conseguirá manter a pipa no ar por muito tempo.’ Tratei 
então de olhar de novo para o céu. Uma pipa vermelha estava se 
aproximando da minha. Eu a notei bem na hora. Embolei um 
pouco com ela, mas acabei levando a melhor quando o outro 
empinador ficou impaciente e tentou me cortar por baixo 
(Hosseine, 2005, pg.69).” 

Mais uma hora se passou e a pipa de Amir continuava no ar, ele estava entre os doze 

finalistas e sabia que dali em diante a competição ia ser difícil, pois quem estava no 

páreo até o momento, era realmente um bom empinador. O final vinha se 

aproximando. Exausto, Amir sentia que as rajadas de vento sopravam ao seu favor, se 

sentia o dono da situação. 

“O único cheiro que sentia era o da vitória. Salvação. Redenção. 
Se baba estivesse enganado, e existisse mesmo um Deus, como me 
diziam no colégio, então ele ia deixar que eu vencesse. Não sabia 
com que objetivo o outro garoto estava competindo, talvez só para 
exibir os seus dotes. Mas, para mim, aquela era a única chance de 
me tornar alguém que era olhado, e não apenas visto; que era 
escutado, e não apenas ouvido. Se existia mesmo um Deus, Ele ia 
guiar o vento, deixar que soprasse para mim, e assim, com um 
puxão na corda, eu ia me livrar da minha dor, dos meus anseios. 
Tinha agüentado muito, chegado longe demais. E, de repente, em 
um piscar de olhos, a esperança virou certeza. Eu ia ganhar. Era 
só uma questão de tempo (Hosseine, 2005, pg.71).” 

 Na hora em que Amir menos esperava, uma rajada de vento fez sua pipa subir e ele 

ficou em vantagem. Sua pipa deu um looping e ficou acima da azul, que tentava 

desesperadamente fazer manobras para sair daquela situação. Amir manteve naquela 

posição e já podia ouvir o coro da multidão gritando: “derrube!” 

 “Então, chegou a hora. Fechei os olhos e afrouxei a pegada na 
linha. Cortei os dedos novamente quando o vento arrastou a 
minha pipa. E aí... não precisei ouvir os gritos da multidão para 
saber. Também não precisei ver nada. Hassan estava gritando e 
tinha passado o braço pelo meu pescoço. — Bravo! Bravo, Amir 
agha!(Hosseine, 2005,pg71).” 

Depois de muito esforço, Amir ganhou o campeonato de pipas. 

               “Abri os olhos e o que vi foi a pipa azul rodopiando loucamente 
como um pneu que se solta de um carro em alta velocidade. 
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Pisquei várias vezes, tentei dizer alguma coisa. Não saiu som 
nenhum. De repente, eu estava flutuando no ar, vendo a mim 
mesmo lá embaixo (Hosseine,2005,pg.72).” 

Quando olhou para o telhado, viu seu pai aplaudindo e gritando. Para Amir, esse foi o 

único momento importante dos seus doze anos. Finalmente, conseguiu fazer com que 

baba se orgulhasse dele. Enquanto isso, Hassan saiu correndo em disparada para 

pegar a pipa azul e logo depois, Amir foi atrás, pois tinha tudo planejado na cabeça, 

só voltaria para cumprimentar baba quando estivesse com a pipa em mãos. 

Amir percorreu várias ruas de Cabul atrás de Hassan, sempre que encontrava alguém 

na rua, perguntava se tinha visto seu amigo. 

“Já estava ficando preocupado com a idéia de que anoitecesse 
antes de eu encontrar Hassan quando ouvi vozes um pouco mais 
adiante. Cheguei a uma rua deserta e lamacenta, perpendicular ao 
fim da avenida que passava bem no meio do bazaar. Dobrei a 
esquina da ruela esburacada e fui seguindo o som das vozes. No 
final do beco sem saída, vi Hassan em uma pose desafiadora: 
punhos cerrados, pernas ligeiramente afastadas. Atrás dele, em 
cima de pilhas de entulho e lixo, estava a pipa azul. A minha chave 
para o coração de baba. Impedindo Hassan de sair do beco, 
estavam três garotos, os mesmos daquela manhã lá na colina, no 
dia seguinte ao golpe de Estado de Daoud Khan, quando Hassan 
nos salvou com o estilingue. Wali estava parado de um lado, 
Kamal, do outro, e, no meio, Assef. Senti o corpo todo se contrair e 
alguma coisa gelada escorreu pelas minhas costas. Assef parecia 
relaxado, confiante. Estava girando o soco-inglês metálico nas 
mãos. Os dois outros, nervosos, trocavam constantemente o pé de 
apoio, olhando ora para Assef, ora para Hassan, como se 
houvessem acuado algum tipo de animal selvagem que só Assef 
fosse capaz de domar (Hosseine, 2005, pg. 76).” 

Por um algum tempo, Amir ouviu Assef maltratando Hassan com o mesmo repertório 

preconceituoso, de que ele não tinha importância alguma para Amir e que a pipa azul 

devia ser sua (de Assef). Mas Hassan se manteve firme e decidido em levar a pipa 

azul para o amigo, porém, isso lhe custou um preço alto. 

“Assef desabotoou o casaco, tirou-o e, deliberadamente, dobrou-o 
com todo cuidado, pondo-o junto do muro. Então, atacou. Hassan 
atirou a pedra, atingindo Assef na testa. Ele gritou e partiu para 
cima de Hassan, derrubando-o no chão. Wali e Kamal o seguiram. 
Mordi a mão. Fechei os olhos (Hosseine, 2005, pg.79).” 
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No meio daquele beco horroroso, Amir só conseguia ter olhos para duas coisas. Uma 

delas era a pipa azul encostada no muro, a outra era a calça de veludo de Hassan 

jogada sobre uma pilha de tijolos danificados. 

“Assef se ajoelhou por trás de Hassan, agarrou-o pelos quadris e 
ergueu um pouco o seu traseiro. Continuou segurando com uma 
das mãos e, com a outra, abriu a fivela do próprio cinto. Baixou o 
fecho ecler da calça jeans. Fez o mesmo com a cueca. Se ajeitou 
atrás de Hassan. Este não lutou. Nem mesmo se lamentou. Virou a 
cabeça lentamente e pude ver o seu rosto de relance. O que vi, ali, 
foi resignação. Era um olhar que eu já tinha visto antes. O olhar 
de um cordeiro (Hosseine, 2005, pg.81).” 

Neste momento, Amir sabia que era sua última chance de tomar uma decisão, a 

última oportunidade para decidir quem iria ser. Poderia entrar no beco, defender 

Hassan e aceitar o que quer que viesse acontecer com ele, ou podia sair correndo 

dali. Como um ato de covardia, Amir saiu correndo e deixou o amigo nas mãos de 

Assef, ele voltou para o bazar e ficou esperando o momento certo de encontrar 

Hassan. 

“Saí correndo porque era um covarde. Tinha medo de Assef 
e do que ele pudesse fazer comigo. Tinha medo de me 
machucar. Foi o que disse a mim mesmo quando dei as 
costas para o beco e para Hassan. Foi disso que me 
convenci. Realmente desejei ser covarde, já que a outra 
alternativa, a verdadeira razão pela qual eu tinha saído 
correndo, era que Assef tinha razão: nada era de graça nesse 
mundo. Talvez Hassan fosse o preço que eu tinha que pagar, 
o cordeiro que tinha de sacrificar, para conquistar baba. Era 
um preço justo? A resposta ficou pairando na minha mente 
consciente até eu conseguir reprimí-la: ele era apenas um 
hazara, não era? (Hosseine, 2005, pg.83).” 

Minutos depois, quando Amir viu Assef ir embora, foi atrás de Hassan e quando o 

avistou, a primeira coisa que observou foi a pipa azul que ainda estava intacta. 

Hassan com cara de dor e cambaleando, entregou a pipa para o amigo. Amir 

covardemente fingiu não perceber o sofrimento de Hassan. Fingiu não ver sua calça 

suja de sangue assim como, as gotinhas escuras que escorriam pelas pernas e 

manchavam a neve. 

Quando chegaram na casa de baba, assim como Amir tinha imaginado, o pai lhe 

esperava de braços abertos e com um sorriso nos lábios. Baba pegou o filho no colo, 
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deu-lhe um abraço e fez o menino esquecer os minutos que antecederam aquele 

momento. 

Depois do dia do campeonato, Hassan não aparecia mais na casa de Amir, fazia suas 

tarefas diárias e voltava a dormir. Ali estava seriamente preocupado com o filho e 

não conseguia entender o que estava acontecendo.  

Como Amir tinha imaginado antes de vencer o campeonato, baba estava dando mais 

atenção ao filho e fazia tudo que ele pedia. Sempre iam ao cinema assistir os filmes 

de Western, iam ao zoológico, jantavam juntos e conversavam com mais freqüência. 

Mas ainda assim Amir ficava com ciúmes quando baba perguntava de Hassan, 

quando demonstrava preocupação com a ausência dele. Amir não se sentia feliz com 

a aproximação do pai, sentia um vazio dentro de si toda vez que lembrava da cena de 

Hassan e Assef, no beco, no dia em que ganhou o campeonato de pipas. Amir 

chegou a ter insônia todas as noites, mas mesmo assim não conseguia contar a 

ninguém o que havia acontecido com Hassan. 

“Minhas lembranças do resto do inverno de 1975 são bem pouco 
nítidas. Lembro que ficava razoavelmente feliz quando baba 
estava em casa. (...) Era bom e cheguei a acreditar que fosse durar 
para sempre. E baba também acreditou, acho eu. Mas não 
devíamos ter acreditado. Durante pelo menos alguns meses depois 
do campeonato, meu pai e eu mergulhamos em uma doce ilusão, 
passamos a ver um ao outro como nunca tínhamos feito antes. Na 
verdade, estávamos nos enganando, achando que um brinquedo 
feito de papel de seda cola e bambu podia de algum modo 
preencher o abismo que existia entre nós (Hosseine, 2005, pág, 
92).” 

Depois de quase duas semanas, quando Amir e Hassan se encontraram novamente, 

Amir percebeu quanto o amigo tinha emagrecido, tinha olheiras e estava pálido. 

Hassan o convidou para ir até a colina, Amir aceitou, mas logo se arrependeu. 

“Ele me pediu para ler uma história do Shahnamah e eu lhe disse 
que tinha mudado de idéia. Que tudo o que queria era voltar para 
o meu quarto. Hassan desviou os olhos e deu de ombros. 
Descemos a colina exatamente do jeito que tínhamos subido: em 
silêncio. E pela primeira vez na vida, eu mal podia esperar pela 
chegada da primavera. (Hosseine, 2005, pág.91).” 

“Hassan sempre tentava se reaproximar, mas Amir queria se 
afastar. Ele sempre inventava dores de cabeça para não aceitar os 
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convites de Hassan, esperava o barulho de talheres na cozinha 
acabar para poder tomar o café e fazia contagem regressiva para 
as aulas começarem e assim, ficar longe do amigo. Um dia Hassan 
perguntou a Amir o que estava acontecendo, Amir pediu para ele 
não o perturbar mais e depois se sentiu mal por isso.“Quero que 
pare de me perturbar. Quero que vá embora” — exclamei. Desejei 
que ele revidasse, que arrombasse a porta, que me dissesse poucas 
e boas. Assim, seria mais fácil; tudo ficaria melhor. Mas não fez 
nada disso e, quando abri a porta, minutos depois, ele já não 
estava ali. Desabei na cama, enfiei a cabeça debaixo do 
travesseiro, e chorei (Hosseine, 2005, pág. 93).” 

Certa vez, talvez para reparar o episódio passado, Amir resolveu chamar Hassan para 

ir até a colina, disse que queria ler uma história, mas na verdade não era bem isso 

que desejava. Amir queria provocar Hassan, para que Hassan batesse nele como 

forma de descontar tudo que ele tinha visto Assef fazer com o amigo. Mas Hassan 

não revidou a provocação, apenas atirou o fruto em si mesmo e saiu correndo de 

volta para a casa. 

“(...) Queria que me desse o castigo que eu estava pedindo. Talvez, 
assim, pudesse finalmente dormir de noite. Talvez, assim, as coisas 
pudessem voltar a ser como antes entre nós. Mas Hassan não fez 
nada e continuei atirando frutas nele sem parar  (Hosseine, 2005, 
pág.97).” 

No verão de 1976, Amir comemorou seus treze anos e apesar do relacionamento com 

seu pai não estar tão bom quanto antes, baba fez uma grande festa para o filho. 

Porém, segundo Amir, estas festas de aniversários nunca eram para ele, a grande 

estrela da festa era sempre baba e a maioria das pessoas que compareciam na 

comemoração, Amir não conhecia. 

“Eu tinha de ir cumprimentar cada convidado pessoalmente. Baba 
fazia questão que fosse assim, pois, no dia seguinte, ninguém 
sairia por aí dizendo que ele não tinha sabido educar o filho. 
Beijei milhares de rostos, abracei gente inteiramente 
desconhecida, agradeci a todos pelos presentes que me davam. 
Meu rosto já estava doendo por causa do sorriso forçado 
(Hosseine, 2005, pág.99).” 

No dia seguinte da festa, Amir sempre abria os presentes, mas este ano não queria 

nada daquilo, simplesmente rasgava o pacote, dava uma passada de olho no que 

havia ganhado e colocava empilhado no canto do quarto. A pilha ia aumentando: 

uma câmera Polaroid, um rádio transistor, um trem elétrico, muitos envelopes com 
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dinheiro, uma bicicleta e um relógio de baba, um caderno ilustrado de Ali e muitos 

outros. 

De todos os presentes recebidos, o único que Amir não conseguia nem olhar era o 

caderno dado por Ali e Hassan. Toda vez que avistava o presente, sentia um nó na 

garganta e vontade de chorar. Então, lembrou da história que Rahim Khan havia 

contado sobre a mulher de sua vida e que a melhor coisa que lhe aconteceu, foi o seu 

pai mandá-la para longe. Rahim Khan sofreu, contudo sabia que o casal era de 

mundos diferentes. Amir decidiu que também ia dar um basta, ia esconder dinheiro e 

seu relógio novo embaixo do colchão de Hassan, para que ele se passasse de ladrão, 

quem sabe assim Hassan não iria embora e sairia da vida de Amir 

Minutos antes de acabar com tudo, Amir parou na porta do escritório de baba, 

respirou fundo e prometeu para si mesmo que essa seria a sua última mentira e ato de 

covardia. Contou para seu pai do suposto roubo do dinheiro e do relógio. No mesmo 

dia baba reuniu todos para esclarecer os fatos e foi direto ao ponto a ser discutido.  

Para o espanto de Amir, Hassan assumiu o roubo. 

 “Tomei um susto. Foi como se tivessem me dado uma bofetada. 
Senti o coração apertado e quase deixei escapar a verdade. 
Depois compreendi: aquele era o sacrifício final que Hassan fazia 
por mim. Se ele tivesse dito não, baba teria acreditado, porque 
todos nós sabíamos que Hassan não mentia nunca. E, se baba 
acreditasse nele, eu é que seria acusado. Teria que dar 
explicações e todos ficariam sabendo quem eu realmente era. Meu 
pai jamais poderia me perdoar. E, com isso, pude compreender 
outra coisa também: Hassan sabia. Sabia que eu tinha visto tudo o 
que aconteceu naquele beco; sabia que eu estava parado lá e não 
tinha feito nada. Sabia que tinha sido traído e estava me salvando 
mais uma vez; a última, quem sabe  (Hosseine, 2005, pág.110).”  

Apesar de se sentir um covarde com toda essa história, Amir achava que tudo tinha 

terminado e que nunca mais fosse vê-los. Mas baba perdoou os dois. 

Amir ficou inconformado com o fato de baba perdoar Hassan pelo suposto roubo. 

Como baba, que dizia que o roubo era o único pecado que não tinha perdão, podia 

agora estar absolvendo Hassan pelo pior pecado que existia?  

“Mesmo sabendo que Hassan era inocente, Amir não entendia a atitude de seu pai. 
Questionou baba, pois se ele perdoou o roubo de Hassan, porque não poderia 
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perdoar Amir por não ser o filho que ele sempre quis. Mas Ali se recusou a 
continuar vivendo com eles Não houve nada que o fizesse desistir da idéia de 
partirem. Pela primeira vez Amir viu seu pai chorando. “Então vi baba fazer uma 
coisa que nunca tinha visto antes: chorar. Fiquei um pouco assustado vendo um 
adulto soluçar assim. Afinal, pais não choram (...) (Hosseine, 2005, pág. 112).”  

 

... 

Em março de 1981, Amir e seu pai deixaram Cabul e foram tentar uma vida melhor 

nos Estados Unidos. Deixaram tudo para trás: casa, pertences pessoais, amigos, 

familiares, enfim, deixaram uma vida para trás. A vida em Cabul estava muito 

difícil, não se podia confiar em ninguém, pois por dinheiro ou ameaças, todo mundo 

entregava todo mundo. Amir e baba saíram da casa sem ninguém saber, nem mesmo 

os empregados. 

“Um comentário qualquer, feito para o alfaiate enquanto se 
experimenta um terno, podia levá-lo ao calabouço do Poleh-
Charkhi. Reclame do toque de recolher, em uma conversa com o 
açougueiro e, quando der por si, estará atrás das grades, de cara 
para o cano de um Kalashnikov. Até mesmo durante o jantar, na 
privacidade das suas casas, as pessoas tinham que pensar muito 
antes de falar, pois os rafiqs estavam também nas salas de aula, 
ensinando as crianças a espionar os próprios pais, dizendo-lhes a 
que tipo de assunto deviam prestar atenção e a quem ir contar o 
que sabiam (Hosseine, 2005, pág. 118).”  

Por esse mesmo motivo, sair do Afeganistão não era nada fácil. A primeira parte do 

trajeto, os “foragidos” iam amontoados com outras pessoas debaixo da lona da 

carroceria de um velho caminhão russo até Jalalabad, depois trocavam de caminhão 

e iam até a cidade de Peshawar e por fim, pegavam um avião para a América.  

Além da distância e desconforto, baba e Amir não tiveram sorte na viagem, o 

caminhão que ia levá-los até o Peshawar quebrou e tiveram que ficar mais de uma 

semana presos em um porão moforento e abafado. Sofreram ao verem a morte de 

Kamal (amigo de Assef), do pai dele e de tantos outros por causa das más condições 

da viagem. Mas finalmente, depois de quase um ano, conseguiram chegar a Fremont 

nos EUA. 
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 Amir e seu pai gostavam de viver na Califórnia, mas sentiam falta da vida que 

tinham no Afeganistão. Sentiam–se mal com a poluição e o trânsito do local, sem 

contar na diferença entre as culturas que fazia baba estar sempre estressado, 

entrando em confusão com os americanos e Amir sempre reparando os “erros” do 

pai. 

“(...) Baba era como aqueles viúvos que voltam a se casar, mas 
que não conseguem se livrar da esposa falecida. Sentia falta das 
plantações de cana-de-açúcar de Jalalabad e dos jardins de 
Paghman. Sentia falta do entra-e-sai das pessoas que 
freqüentavam a nossa casa, dos passeios pelo alvoroço das 
alamedas do Shor Bazaar, cumprimentando gente que o conhecia, 
mas que também tinha conhecido o seu pai e o seu avô; pessoas 
que compartilhavam com ele dos mesmos ancestrais, cujo passado 
estava interligado ao seu. Para mim, os Estados Unidos eram o 
lugar onde podia enterrar as minhas lembranças  (Hosseine, 2005, 
pág. 133).” 

A vida dos dois tinha mudado bastante. No primeiro mês na Califórnia, baba 

conseguiu um emprego no Washington Boulevard, como frentista em um posto de 

gasolina de propriedade de um afegão conhecido deles. Durante seis dias por 

semana, ele enfrentava turnos de doze horas:  abastecendo os carros, fazendo troca 

de óleo e lavando pára-brisas. 

“Às vezes eu ia até lá levar o seu almoço. Via baba, com o rosto 
carregado e pálido sob a luz brilhante das lâmpadas fluorescentes, 
apanhando um maço de cigarros para um cliente que esperava do 
outro lado do balcão manchado de óleo. A sineta eletrônica da 
porta tilintava quando eu entrava e ele olhava para trás, acenava 
e sorria para mim, com os olhos lacrimejando de cansaço 
(Hosseine, 2005, pág. 134).”  

No verão de 1983, aos vinte anos, Amir terminou o segundo grau. Naquele dia viu 

que seu pai podia ficar orgulhoso do filho que tinha. Aliás, a relação entre ambos 

estava bem diferente de quando viviam no Afeganistão. Amir ajudava muito o pai e 

um era companheiro do outro. 

 “Baba fez sinal para que eu pusesse o capelo e tirou uma foto, 
com a torre do relógio da escola como pano de fundo. Sorri para 
ele — de uma certa forma, esse dia era mais dele do que meu. 
Depois, veio caminhando até onde eu estava, passou o braço em 
meu pescoço e me deu um único beijo na testa. — Estou moftakhir, 
Amir — exclamou. Orgulhoso. Os seus olhos brilharam quando 
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disse isso e fiquei feliz por ser o ponto para onde aquele olhar se 
dirigia (Hosseine, 2005, pág. 135).” 

Naquele mesmo dia da formatura, baba levou Amir em um restaurante afegão e 

depois a um bar para comemorar. A alegria de baba era explícita aos olhos de todos. 

Na volta para casa, Amir veio dirigindo o velho Buick Century de baba, já que ele 

tinha bebido além da conta. Ao chegar perto de casa, baba acordou e pediu para que 

Amir continuasse a dirigir até o fim do quarteirão e entregou a chave do carro que 

havia comprado para o filho 

“Mandou que eu estacionasse na extremidade sul da rua. Meteu a 
mão no bolso do casaco, tirando de lá um chaveiro. — É esse aí — 
disse ele, apontando para o carro que estava bem à nossa frente. 
Era um Ford, modelo antigo, grande e largo, de uma cor escura 
que não pude distinguir à luz da lua. — Está precisando de 
pintura, e um dos rapazes lá do posto vai instalar amortecedores 
novos, mas funciona muito bem. Peguei as chaves, atônito. Fiquei 
olhando para o carro e para ele. — Vai precisar de um carro para 
ir para a universidade — disse ele. Segurei a sua mão. Apertei 
com força. Os meus olhos estavam cheios de lágrimas, e achei 
ótimo que estivesse escuro e não desse para ver os nossos rostos. 
— Obrigado, baba  (Hosseine, 2005, pág.137).” 

Logo após a festa de formatura, Amir, disse ao pai que no próximo outono se 

matricularia para o curso de letras e que seria escritor. Como já sabia, baba não 

gostou da escolha do curso, disse que essa profissão não dava dinheiro. Mesmo não 

tendo a aprovação do pai, Amir se manteve firme com a decisão e disse com firmeza 

que seria um contador de histórias e que trabalharia com outra coisa enquanto não 

ganhasse dinheiro na sua profissão. 

No verão seguinte, 1984, baba vendeu o seu carro e comprou uma Kombi caindo os 

pedaços, pois aos sábados, pegavam a Kombi e compravam quinquilharias que as 

pessoas não queriam mais. Então, no domingo bem cedo iam para San Jose, na 

feirinha de antiguidades, onde milhares de afegãos se encontravam e armavam suas 

barraquinhas para vender as velharias. 

Num dia desses na feira, Amir conheceu o general Iqbal Taheri, um oficial 

condecorado lá em Cabul. Conversaram por horas sobre a vida no Afeganistão, sobre 
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o futuro de Amir e sobre as histórias que ele escrevia. Foi nesse mesmo dia que Amir 

conheceu a filha do general e se apaixonou pela moça. 

“- Você esqueceu o seu chá, padar jan — disse uma voz feminina. 
Ela estava parada atrás de nós. Era uma linda jovem, esbelta, com 
cabelos negros aveludados, uma garrafa térmica aberta e um 
copinho de isopor nas mãos. Pisquei os olhos, com o coração aos 
pulos. Ela tinha sobrancelhas negras bem espessas, que chegavam 
a se unir acima do nariz, como as asas arqueadas de um pássaro 
em pleno vôo, e um gracioso nariz adunco como uma princesa da 
antiga Pérsia, talvez como o de Tahmineh, do Shahnamah, a 
esposa de Rostam e mãe de Sohrab. Os seus olhos, de um castanho 
bem escuro, e protegidos por longos cílios recurvados, 
encontraram os meus. Detiveram-se ali por um momento. 
Tomaram outra direção  (Hosseine, 2005, pág. 144).” 

“Deitado na cama, naquela noite, fiquei pensando na marca de 
nascença em forma de foice no rosto de Soraya Taheri; no seu 
nariz levemente adunco e no jeito como os seus olhos brilhantes 
tinham fitado os meus por uns breves instantes. O meu coração 
parecia que ia parar só de pensar nela. Soraya Taheri. Minha 
princesa da feirinha de antiguidades.” (Hosseine, 2005, pág. 146). 

Amir estava apaixonado. Todas as manhãs de domingo, pulava da cama já pensando 

em Soraya e ficava ansioso esperando para vê-la na feirinha descalça arrumando as 

caixas de papelão cheias de enciclopédias amareladas. Inventava desculpas a baba 

para ficar perambulando pelas aléias e assim, poder passar diante da barraca dos 

Taheri. 

Aos poucos Amir foi se aproximando de Soraya. Tinha sempre que ser muito 

discreto, pois qualquer coisa seria motivo de fofoca entre as línguas venenosas e 

quem agüentaria os comentários maldosos seria ela, já que a cultura afegã valorizava 

o sexo masculino quando o assunto era esse. 

“Continuei fazendo a mesma coisa por algumas semanas. 
Esperava que o general saísse para dar uma volta e, então, 
passava diante da barraca dos Taheri. Se khanum Taheri estivesse 
lá me oferecia um chá com kolcha e ficávamos conversando sobre 
a Cabul dos velhos tempos, as pessoas que conhecíamos e a sua 
artrite. Com toda certeza, ela tinha notado que a minha chegada 
sempre coincidia com as ausências do seu marido, mas nunca 
demonstrou nada”. (Hosseine, 2005, pág. 154). 
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Com as escapadas para a barraca dos Taheri, Amir foi conquistando todos, inclusive 

Soraya que cada vez mais se aproximava dele. . Dali começaria um romance! 

 

... 

Baba era uma daquelas pessoas que odiava médico. Só marcava uma consulta 

quando não tinha mais jeito. Há meses estava com uma coriza e tosse, até que um dia 

Amir viu o lenço que ele usava ao tossir cheio de sangue. Com muita insistência 

conseguiu levar baba a uma consulta médica, mas já era tarde demais. Ele estava 

com câncer no pulmão em estado avançado. A única coisa que poderia ser feita era 

uma quimioterapia paliativa, mas baba recusou-se a fazer o tratamento mesmo com 

muita insistência do filho. 

Nos primeiros meses após a descoberta da doença tudo era normal. Baba trabalhava 

normalmente no posto de gasolina e aos finais de semana, ele e Amir, montavam a 

barraquinha na feirinha e vendiam as quinquilharias. Com o tempo as coisas foram 

ficando mais difíceis, baba começou a emagrecer, tossia sangue com freqüência e 

cada dia que passava sentia-se mais cansado e fraco. 

Mesmo doente, baba foi até a casa dos Taheri para pedir a mão de Soraya. Amir 

ficou muito feliz quando soube que o general havia aceitado o casamento. Assim que 

soube da notícia, foi ansiosamente conversar com sua futura esposa e ela lhe contou 

um pouco de sua vida.  

Então, Soraya conta: 

“— Quando morávamos na Virgínia, fugi com um afegão. Tinha 
dezoito anos nessa época... era rebelde... uma idiota, e... ele estava 
metido com drogas... Vivemos juntos por quase um mês. Todos os 
afegãos da Virgínia comentavam o assunto. Padar acabou nos 
encontrando. Apareceu na nossa porta e me mandou voltar para 
casa. Eu estava histérica. Gritando. Berrando. Dizendo que o 
odiava... "Mas voltei para casa e... Quando cheguei em casa, vi 
que minha mãe tinha tido um AVC, que o lado direito do seu rosto 
tinha ficado paralisado e... me senti tão culpada... Ela não merecia 
isso. (Hosseine, 2005, pág, 167).” 

Assim que Soraya contou de seu passado, logo perguntou a Amir se estava chateado.  
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“— E então, não está aborrecido com o que lhe contei? — Um 
pouco — respondi. Eu lhe devia a verdade. Não podia mentir para 
ela, dizendo que o meu amor-próprio, meu iftikhar, não estava 
ferido pelo fato de ela ter vivido com um homem ao passo que eu 
jamais tinha levado uma mulher para a cama. Aquilo me 
incomodava um pouco, mas tinha pensado muito a este respeito 
durante semanas, antes de pedir que baba fosse khastegari. E, no 
final das contas, a pergunta que acabava sempre se impondo era: 
como é que eu, entre todas as pessoas, poderia punir alguém pelo 
seu passado? — Incomoda o suficiente para fazer você mudar de 
idéia? — perguntou ela. — Não, Soraya. Nem de longe — 
respondi. — Nada do que você disse muda coisa alguma. Quero 
me casar com você  (Hosseine, 2005, pág, 168).” 

Amir sentiu-se incomodado com o fato de Soraya já ter tido outro homem, mas 

achava que não tinha o direito de julgá-la. Na verdade, ele sentia inveja, pois o 

segredo dela havia sido revelado, era coisa resolvida, diferente do seu segredo. Amir 

quase contou o que havia feito com Hassan, mas não teve coragem. 

Então, na noite seguinte começaram as festas de casamento de Amir e Soraya. 

Fizeram quase todas as cerimônias, como manda a tradição afegã. 

“De acordo com a tradição, a familia de Soraya ficava 
encarregada de organizar a festa de noivado, a shirini-khori, ou a 
cerimônia do "comer os doces". Depois, viria um período de 
noivado, que devia durar alguns meses. Só então haveria o 
casamento, que ficaria por conta de meu pai. Todos concordamos 
que Soraya e eu íamos dispensar a shirini-khori. Como todo 
mundo sabia muito bem por quê, ninguém precisou efetivamente 
expor os motivos: baba não teria alguns meses de vida (Hosseine, 
2005, pág, 172).” 

Soraya decidiu que eles iam morar com baba. Ela cuidou dele até o último dia de sua 

vida. Dava-lhe remédio para dor, lavava suas roupas e fazia seus pratos prediletos. 

Após um mês de casados, depois de um jantar em família, baba faleceu. Amir sabia 

que seu pai estava orgulhoso e feliz por ele. Toda aquela guerra que havia entre 

ambos não existia mais. Ultimamente eram companheiros e bons amigos. 

“(...) Depois do jantar, todos nós tomamos chá verde e fomos 
jogar cartas divididos em grupos de quatro. Soraya e eu jogamos 
com Sharif e Suzy na mesinha de centro, perto do sofá onde baba 
estava deitado e coberto com uma manta de lã. Ele ficou olhando e 
me viu brincar com Sharif, viu que Soraya e eu estávamos de mãos 
dadas viu quando ajeitei uma mecha do seu cabelo que tinha se 
soltado. Eu podia perceber que ele sorria por dentro, um sorriso 
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tão grande quanto os céus de Cabul nas noites em que os choupos 
farfalhavam e o barulho dos grilos se espalhava pelos jardins. 
Pouco antes da meia-noite, ele nos pediu para levá-lo para a 
cama. Soraya e eu passamos seus braços em nossos ombros e, com 
os nossos, envolvemos suas costas. Depois que o deitamos, Soraya 
apagou a lâmpada da mesinha de cabeceira. Ele pediu que nos 
abaixássemos e deu um beijo em cada um... Baba nunca mais 
acordou  (Hosseine, 2005, pág, 176).” 

Pouco depois da morte de baba, Soraya e Amir mudaram-se para um apartamento de 

quarto e sala, em Fremont, perto da casa do general Taheri.Aos poucos foram 

acostumando com a vida de casados em com a ausência de baba. 

“Nós dois estávamos começando a viver a rotina — e as pequenas 
maravilhas — da vida de casados. Compartilhávamos escovas de 
dentes e meias, e trocávamos as seções do jornal da manhã. Ela 
dormia do lado direito da cama; eu preferia o esquerdo. Ela 
preferia travesseiros bem fofos; eu gostava dos mais duros. Ela 
comia os cereais secos, como se fossem salgadinhos; eu tinha 
praticamente que pescá-los no leite. Naquele verão, fui aceito pela 
San Jose State para me matricular na graduação em inglês. 
Arranjei um emprego de segurança no depósito de uma loja de 
móveis em Sunnyvale, para o turno da noite. O trabalho era 
incrivelmente chato, mas tinha uma vantagem considerável: às 
seis da tarde, depois que todo mundo ia embora e as sombras 
começavam a se espalhar por entre as fileiras de sofás cobertos de 
plástico empilhados até o teto, eu pegava os meus livros e ia 
estudar. Foi no escritório com cheiro de Pinho Sol daquele 
depósito de móveis que comecei a escrever o meu primeiro 
romance. No ano seguinte, Soraya também foi estudar na San Jose 
State e, para tristeza do pai, se matriculou na habilitação para o 
magistério (Hosseine, 2005, pág, 183).” 

No verão de 1988, Amir terminou seu primeiro romance: uma história entre pai e 

filho, passada em Cabul, quase toda escrita na máquina de escrever que o general 

tinha dado a ele. Mandou cartas para várias agências e ficou surpreso quando 

recebeu uma solicitação pedindo o manuscrito integral. Meses depois o romance foi 

publicado. 

Nesse dia Amir lembra dos amigos, Rahim Khan e Hassan, que sempre o 

incentivaram  a escrever histórias. 

“(...) Lembrei de Rahim Khan e do bilhetinho de estímulo que 
tinha escrito depois de ler minha primeira história. E lembrei de 
Hassan. "Algum dia, Inshallah" você vai ser um grande escritor," 
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foi o que ele me disse certa vez, "e gente do mundo todo vai ler as 
suas histórias". Tinha tanta coisa boa acontecendo na minha 
vida... Tanta felicidade... E fiquei me perguntando se eu merecia 
isso. O romance foi lançado no verão do ano seguinte, 1989, e a 
editora organizou uma viagem de lançamento por cinco cidades. 
Passei a ser uma pequena celebridade na comunidade afegã 
(Hosseine, 2005, pág, 184).” 

Neste mesmo ano, Amir e Soraya começaram as tentativas para terem um filho. Mas 

o tempo ia passando e nada acontecia, então resolveram ir ao médico para ver se 

havia algum problema em relação à fertilidade de ambos. 

“A idéia de ser pai desencadeou em mim um turbilhão de emoções. 
Achava a perspectiva assustadora, fortalecedora, desanimadora e 
estimulante, tudo ao mesmo tempo. Que tipo de pai eu seria, ficava 
imaginando. Queria ser exatamente como baba e ser inteiramente 
diferente dele. Mas um ano se passou e nada aconteceu. A cada 
menstruação, Soraya ia ficando mais frustrada, mais impaciente, 
mais irritadiça (Hosseine, 2005, pág, 186).” 

Após passarem por vários exames, o dr Rosen não conseguiu explicar porque o casal 

não conseguia ter filhos, o que era chamado de “infertilidade sem causa aparente”. 

Então começaram os tratamentos, tentaram uma fertilização in vitro, mas nada dava 

certo. A única coisa que restava se quisessem ter filhos, era a adoção. Soraya ficou 

muito chateada, pois sonhava em ser mãe, em segurar seu bebê nos braços. Além 

disso, o general Taheri era contra a adoção, pois para ele sangue era uma coisa muito 

poderosa e tinha que ser levado em conta. Amir também queria ser pai, contudo 

entendeu essa impossibilidade como um castigo. Mesmo depois de anos ainda se 

sentia culpado em relação a Hassan. 

“Todos tínhamos os nossos motivos para não adotar um filho. 
Soraya tinha os seus; o general, os dele, e o meu era este: que 
talvez algo ou alguém, em algum lugar, tivesse  decidido me negar 
a paternidade por causa das coisas que eu tinha feito. Talvez esse 
fosse o meu castigo, e talvez um castigo merecido. "Não era 
mesmo para ser", como tinha dito khala Jamila. Ou, quem sabe, 
era para não ser  (Hosseine, 2005, pág, 190).” 

Por causa da infertilidade de Soraya, a vida do casal estava mudada. Amir sentia que 

o vazio do útero dela tinha se infiltrado no casamento deles, em seus risos e na vida 

sexual de ambos. Soraya vivia triste. 
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... 

Em junho de 2001 o telefone tocou e inesperadamente Amir recebeu uma ligação de 

Rahim Khan, que estava muito doente. Ele queria que Amir fosse visitá-lo no 

Paquistão, pois tinha uma coisa muito importante para dizer. 

“Naquele dia em que Rahim Khan telefonou, fiquei deitado na 
cama acompanhando com os olhos as linhas paralelas e prateadas 
que a lua traçava na parede passando através das venezianas. A 
certa altura, talvez pouco antes do amanhecer, acabei pegando no 
sono. E sonhei com Hassan correndo na neve, a ponta do seu 
chapan verde arrastando no chão, a neve rangendo sob suas 
galochas pretas.Ele olhava para trás e gritava: ‘Por você, faria 
isso mil vezes!’ (Hosseine, 2005, pág, 196).” 

Amir tinha uma noção sobre o que Rahim Khan queria, pois ele sabia sobre Assef, 

sobre a pipa, o dinheiro e o relógio. Rahim disse no telefone que ainda tinha um jeito 

de Amir ser bom novamente. Uma semana depois, Amir partiu para o Paquistão. 

Quando encontrou Rahim Khan em seu apartamento, Amir se assustou com a figura 

do amigo, “estava tão magro que parecia um esqueleto”. Ficaram na sala por horas 

conversando sobre baba e sobre tudo que tinha acontecido até o momento. Mas 

como era de se esperar, a conversa acabou “descambando” para o Talibã até chegar 

em Hassan. 

“— Não fiquei sozinho durante todo esse tempo. Hassan estava 
morando lá comigo. — Hassan... — disse eu. Quando foi a última 
vez que pronunciei o nome dele? Aquelas velhas farpas 
pontiagudas de culpa surgiram novamente dentro de mim, como se 
a simples menção àquele nome houvesse quebrado o encanto, 
deixando-as livres para me atormentarem outra vez. De repente, o 
ar no pequeno apartamento de Rahim Khan ficou pesado demais, 
quente demais, impregnado demais pelos cheiros da rua 
(Hosseine, 2005, pág, 204).” 

Rahin Khan contou sobre o encontro com Hassan. Disse que foi até Bamiyan, na 

aldeia onde eles viviam para encontrá-los. Quando chegou se deparou com Hassan e 

sua esposa (Farsana)  que estava grávida, Ali tinha morrido numa mina terrestre há 

alguns anos. Hassan quis saber tudo sobre Amir, sobre a vida nos Estados Unidos e 

caiu aos prantos quando soube da morte de baba. Quando Rahim estava prestes a 

retornar para Cabul, Hassan aceitou o convite de ir morar na antiga casa de baba. 
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Então, em fins do outono (contou Rahim Khan), Farzana deu á luz uma menina que 

nasceu morta. Hassan beijou o rosto sem vida do bebê e enterrou no quintal. Em 

princípios de 1990, Farzana engravidou novamente. Naquele mesmo verão uma 

mulher bateu no portão da casa cambaleando de tanta fraqueza. Hassan pegou a 

mulher nos braços e descobriu que ela era sua mãe (Sanaubar). Num primeiro 

momento ficou desapontado, mas depois aceitou a presença dela. Hassan e a mãe 

viveram juntos até o dia em que ela faleceu.  

Segundo Rahim Khan: 

“Hassan e Farzana cuidaram dela até que se recuperasse. Davam-
lhe comida e lavavam as suas roupas. Mandei que ela se instalasse 
em um dos quartos de hóspedes do andar de cima. Às vezes, 
olhando pela janela, via Hassan e a mãe juntos no quintal, 
ajoelhados, colhendo tomates ou ajeitando uma roseira, e 
conversando. Estavam recuperando todos aqueles anos perdidos, 
suponho eu. Pelo que sei, ele nunca perguntou por onde ela tinha 
andado ou por que tinha ido embora, e ela nunca contou. Acho 
que certas histórias não precisam ser contadas. Foi Sanaubar que 
fez o parto do filho de Hassan, naquele inverno de 1990(...) 
Deram-lhe o nome de Sohrab, que, como você bem sabe, Amir jan, 
é o herói  favorito de Hassan do Shahnamah. Era um garotinho 
lindo, doce como açúcar, e tinha o mesmo gênio do Pai (...) Ela 
chegou a vê-lo fazer quatro anos e, então, certa manhã, 
simplesmente não acordou mais. Parecia calma, em paz, como se 
não se importasse de morrer naquele momento (Hosseine, 2005, 
pág, 212).” 

Segundo Rahim Khan, Sohrab era um menino muito esperto. Hassan o ensinou a 

atirar com estilingue, a ler, pois seu filho não ia crescer analfabeto como ele. E assim 

como o pai, Sohrab corria atrás de pipas. 

Amir quis saber se Hassan ainda estava na antiga casa de baba, então, Rahin Khan 

lhe deu um envelope lacrado com uma foto Polaroid e uma carta dobrada. Amir 

ficou olhando para foto, logo de cara reconheceu Hassan e deduziu que a criança era 

Sohrab e a mulher era Farsana.  A carta foi escrita por Hassan que contava um pouco 

de sua vida em Cabul. Amir leu a carta do amigo duas vezes e perguntou a Rahim 

Khan onde estava Hassan.Mas a resposta foi a pior possível. 

Então, Rahim Khan conta a historia do fim de Hassan e Amir fica espantado. 
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“— Essa carta foi escrita há seis meses, alguns dias antes de eu 
embarcar para Peshawar — disse Rahim Khan. — Tirei a foto na 
véspera da viagem. Fazia um mês que estava aqui quando recebi 
um telefonema de um dos meus vizinhos em Cabul, que me contou 
a seguinte história: pouco depois que viajei, começou a circular o 
boato de que uma família hazara estava vivendo sozinha em uma 
casa enorme de Wazir Akbar Khan, ou, pelo menos, era o que 
alegava o Talibã. Uns dois oficiais talib vieram investigar o caso e 
interrogaram Hassan. Quando ele disse que morava comigo, 
acusaram-no de estar mentindo, apesar de vários vizinhos, 
inclusive o que me telefonou, terem confirmado a sua história. Os 
talib disseram que ele era um mentiroso e um ladrão, como todos 
os hazaras, e mandaram que deixasse a casa, juntamente com sua 
família, antes do anoitecer. Hassan protestou. Mas meu vizinho 
disse que os talib olhavam aquela casa enorme... qual foi mesmo a 
expressão que ele usou?(...) ah, sim, "como lobos fitando um 
rebanho de ovelhas". Disseram a Hassan que iam se instalar na 
casa, supostamente para garantir a sua segurança até que eu 
estivesse de volta. Hassan protestou novamente. Então, levaram-
no para a rua (...) — Não! — sussurrei eu. —(...)e mandaram que 
se ajoelhasse... — Não. Oh, Deus, não. — (...)e deram- lhe um tiro 
na nuca.  Farzana veio gritando e os atacou (...)Mataram-na 
também. Legítima defesa, foi o que alegaram mais tarde (...) 
(Hosseine, 2005, pág, 218).” 

 E Sohrab? Amir queria saber do menino. Então, Rahim Khan disse que o garotinho 

tinha sido levado a um orfanato em algum ponto de Karteh-Seh e queria que Amir 

fosse até lá buscá-lo. Amir não queria ir até Cabul, pois lá era um lugar perigoso. 

Rahim Khan insistiu na idéia de que Amir era o único que podia ir buscar o filho de 

Hassan e ele sabia muito bem o por quê. Além disso, contou que baba se preocupava 

com o fato do filho não saber se defender e tinha medo que Amir se tornasse um 

homem incapaz de enfrentar o que quer que seja. Portanto, essa era a hora de Amir 

mostrar que tinha amadurecido e assim, quem sabe, reparar o erro que cometeu no 

passado e que tanto lhe perturbava. 

As confissões de Rahim Khan continuaram. Ele voltou a falar de Sanaubar, mãe de 

Hassan. Contou que Ali era estéril e por fim, Amir entendeu que o pai de Hassan era 

baba e que eles eram irmãos. Amir revoltou-se com a história, teve vontade de 

sumir, não se conformou com o fato de ter sido enganado por tantos anos. 

“Como pude ser tão cego? As pistas estavam lá o tempo todo, bem 
diante dos meus olhos, e, neste momento, voltavam para mim 
voando: baba contratando o dr. Kumar para operar o lábio 
leporino de Hassan. Baba que nunca esquecia o aniversário dele. 
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Lembrei daquele dia em que estávamos plantando tulipas, quando 
perguntei a baba se já tinha pensado em contratar novos 
empregados. "Hassan não vai a lugar nenhum", gritou ele então. 
Vai continuar morando aqui conosco, pois esta é a casa dele. É o 
seu lar e nós somos a sua família.E meu pai chorou, chorou 
quando Ali anunciou que ele e Hassan estavam nos deixando 
(Hosseine, 2005, pág, 218).” 

Neste dia Amir percebeu que seu pai também errava e que não era aquele homem 

perfeito que parecia ser. Não se conformou com a mentira de baba, pois ele tinha 

cometido o pior erro, tinha lhe roubado a verdade. 

Amir continuou culpando-se pelo destino de Hassan. Já que eles eram irmãos, 

Hassan também tinha o direito de ter ido morar em outro país, ter um emprego, uma 

família, assim como Amir. Essas idéias ficaram “martelando” a cabeça dele. Então, 

decidiu procurar Rahim Khan novamente. 

Amir resolveu tentar mudar o destino de Sohrab, ia fazer pelo menino tudo o que 

podia ter feito por Hassan e não fez.  Sabia que ia ter que ser corajoso, que deveria 

deixar o medo de lado para enfrentar os perigos do Afeganistão. 

 “Rahim Khan queria que eu ficasse mais alguns dias com ele, 
para planejarmos tudo minuciosamente. Mas eu sabia que tinha de 
partir o mais depressa possível. Tinha medo de mudar de idéia. 
Tinha medo de começar a ponderar, ruminar, me angustiar, 
racionalizar, e acabar me convencendo a não ir. Medo de que os 
atrativos da minha vida nos Estados Unidos me fizessem recuar. 
Medo de que voltasse a penetrar naquele rio imenso e acabasse 
me deixando cair no esquecimento, deixando que as coisas que 
descobri nesses últimos dias fossem levadas bem lá para o fundo. 
Medo de deixar que as águas me arrastassem para bem longe 
daquilo que tinha de fazer. Para longe de Hassan. Do passado que 
tinha vindo bater à minha porta. E dessa última chance de 
redenção. Então, decidi viajar antes que surgisse qualquer 
possibilidade de isso acontecer (Hosseine, 2005, pág, 230).” 

Acostumado com a fartura da América e até mesmo com a boa vida que teve em 

Cabul, na infância, Amir ficou chocado com que viu no Afeganistão. Crianças, 

homens e mulheres pedindo esmolas no meio dos escombros. Nada era como antes. 

“Senti uma onda de tristeza. Estar de volta a Cabul era como ir ao encontro de um 

velho amigo que tínhamos esquecido, e ver que a vida não tinha sido boa para com 

ele; que tinha se tornado um indigente, um sem-teto. (Hosseine, 2005, pág, 241).” 
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Mesmo com a paisagem de Cabul tão diferente, Amir conseguiu resgatar um pouco 

do seu passado. Sem querer encontrou um mendigo que tinha sido professor da 

universidade e que conhecia Sofia Akrami, a mãe de Amir. Ambos ficaram 

conversando sobre detalhes que ele nunca tinha ouvido baba comentar sobre sua 

mãe. Agora Amir podia entender porque baba não falava muito dela, talvez tocar em 

seu nome podia reavivar dentro si a culpa que sentia pela traição. 

“(...) Agora sabia que a minha mãe gostava de bolo de amêndoas 
com mel e chá quente, que tinha usado a palavra 
"profundamente", que se inquietava por causa da própria 
felicidade. Graças àquele velho, na rua, tinha acabado de 
descobrir mais coisas sobre minha mãe do que jamais pudera 
saber através de baba (Hosseine, 2005, pág, 241).” 

 Após o encontro com o mendigo, Amir e Farid (amigo de Rahim Khan e 

companheiro de Amir na jornada em busca de Sohrab) andaram mais um pouco e 

encontraram o novo orfanato no setor norte de Kateh-Seh. Amir entrou na instituição 

e mostrou a foto de Sohrab, mas o homem que lhe atendeu disse nunca ter visto o 

menino. Ele parecia desconfiado e com medo, então, Amir mostrou que conhecia o 

menininho e enfatizou que não era um talibã. 

“— Sou seu tio — disse eu. — O pai dele era meu meio-irmão. 
Passou-se mais um momento. Depois, ouvimos a chave girando na 
fechadura. O rosto fino do homenzinho voltou a aparecer pela 
fresta da porta. Olhou para mim, para Farid e, depois, para mim 
de novo. — Só tem uma coisa errada — disse ele. — O que é? — 
Ele é fantástico com o estilingue. — Os dois são inseparáveis. 
Aonde quer que ele vá, lá está a atiradeira enfiada na sua cintura 
— acrescentou (Hosseine, 2005, pág, 251).” 

Adentrando ao orfanato, o homem (Zaman) foi contando para Amir as tristes 

histórias de crianças que morriam de fome e frio devido a falta de estrutura e da 

super lotação do local. Cada criança que os olhos de Amir miravam, dava-lhe mais 

força para trazer Sohrab com ele de uma vez por todas. Em certo momento, Zaman 

diz que é bem possível que Amir tenha chegado tarde demais e pede para ele não 

mencionar seu nome em nenhum momento, pois Zaman poderia se dar muito mal. 

Assim o homem, faz uma confissão: 

“— Há um oficial talib — murmurou ele — que vem nos visitar 
regularmente, a intervalos de um ou dois meses. E traz dinheiro 
em espécie. Não muito, mas é melhor que nada. — Ele me fitou 
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furtivamente e desviou os olhos. — Em geral, pega uma menina. 
Mas nem sempre... — O talib levou Sohrab há um mês — 
balbuciou ele afinal, com a voz rouca e as mãos ainda escondendo 
o rosto”. (Hosseine, 2005, pág, 255). 

 

... 

Antes de ir à procura de Sohrab, Amir passou pela sua antiga casa, quis relembrar 

alguns bons momentos de sua infância. 

“Hassan e eu praticamente não suávamos quando subíamos a 
colina que ficava perto da casa de meu pai. Lá no alto, corríamos, 
um atrás do outro, ou nos sentávamos em uma espécie de lombada 
de onde se tinha uma vista fantástica do aeroporto à distância. 
Ficávamos olhando os aviões decolando e aterrissando. E saíamos 
correndo novamente. Agora, depois que cheguei ofegante ao topo 
daquela colina íngreme, cada vez que respirava era como se 
estivesse inalando fogo. O suor me escorria em bicas pelo rosto. 
Fiquei parado por um instante, tentando recuperar o fôlego, 
sentindo umas pontadas do lado (Hosseine, 2005, pág., 262).” 

No dia seguinte, foram ao estádio Ghazi a procura do talibã que estava com Sohrab. 

Mais uma vez, Amir não podia acreditar no que estava vendo: o estádio estava um 

caos, com buracos e crateras por todo canto, com destaque para um ou dois bem 

profundos logo atrás do gol. Assim que acabou o primeiro tempo do jogo, outro 

espetáculo aterrorizante começou. Três picapes vermelhas e empoeiradas entraram 

no campo,dirigiram para as extremidades do campo e deixaram em cada cratera um 

homem vendado e uma mulher de burqa.  Neste momento, o clérigo lia o Corão e 

seu sermão era voltado para os pecadores. Em seguida, um talibã desceu de uma das 

picapes  e começou a apedrejar o homem e a mulher que estavam nos buracos. Amir 

logo de cara percebeu que esse homem era o tal talibã que estava com Sohrab, pois 

ele estava usando óculos escuros, igual ao de John Lenon, assim como o diretor do 

orfanato (Zaman) tinha descrito. 

“O talib alto, de óculos escuros, foi se dirigindo para uma pilha de 
pedras que tinham sido descarregadas da terceira picape. Pegou 
uma delas e exibiu-a para a multidão. O barulho praticamente 
cessou, sendo substituído por uma espécie de zumbido que foi se 
espalhando pelo estádio. Olhei à minha volta e vi que todos 
estavam estalando a língua, em sinal de desaprovação. Assumindo 
uma postura absurdamente parecida com a de um arremessador 
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de beisebol no seu montículo, o talib atirou a pedra no homem de 
olhos vendados que estava em um dos buracos. Acertou em um dos 
lados da cabeça. A mulher recomeçou a gritar. A multidão fez um 
"Oh!" assustado. Fechei os olhos e tapei o rosto com as mãos. Os 
"Oh!”Do público acompanhavam cada pedra arremessada, e 
aquilo durou ainda algum tempo (Hosseine, 2005, pág., 269)” 

Quando tudo terminou, depois que os cadáveres foram levados, o jogo de futebol 

continuou e sem muitas cerimônias, Amir conseguiu combinar uma hora para 

conversar com o talibã de óculos escuros. 

Sem pensar muito na situação, Amir entrou sozinho na casa do talibã. Sabia que 

aquele menino covarde não podia mais existir, pois ele teria que ser um homem 

corajoso para conseguir a guarda do filho de Hassan e assim, livrar-se de uma culpa 

que lhe perseguia. 

Após ser revistado por vários guardas, o homem de óculos escuros apareceu. Amir 

teve que entrar na conversa do talibã por algum tempo. Teve que ouvir friamente 

sobre os massacres que ele tinha participado no Afeganistão. Até que respirou fundo 

e foi direto ao ponto dizendo que procurava um menino. 

Toda vez que Amir tocava no nome de Sohrab, o talibã o atacava com 

questionamentos sobre sua mudança de país. O homem chegou a ameaçá-lo por ter 

“traído” o seu povo para ir morar na América. Mas Amir permaneceu centrado e 

seguro, sempre afirmando que estava  em busca do menino. Até que o talibã mandou 

trazer o menino na sala onde estavam. Amir ficou atônito quando viu a semelhança 

de Sohrab e seu pai (Hassan). Então, de repente o guarda colocou uma música e o 

menino começou a rodopiar, balançando um sininho que estava pendurado em seu 

tornozelo. Dançou incansavelmente até a música parar. Todos aplaudiram inclusive o 

talibã que chamava Sohrab de ‘meu menino’. 

O homem de óculos escuros como os de John Lenon, passou a dizer coisas que 

fizeram Amir concluir que ele era Assef, a mesma pessoa que anos antes tinha 

estuprado o pai de Sohrab. Amir entrou em desespero! 

 “- Fico imaginando... — disse o talib, com os olhos injetados me 
perscrutando por sobre os ombros de Sohrab. — O que terá 
acontecido com o velho Babalu? Aquela pergunta me atingiu em 
cheio, como uma martelada entre os olhos. Senti que a cor do meu 
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rosto desaparecia. As minhas pernas ficaram geladas. 
Entorpecidas. Ele começou a rir.  — Estava pensando o quê? Que 
bastava pôr uma barba postiça para que eu não o reconhecesse? 
Eis aí uma coisa a meu respeito que aposto que você nunca soube: 
jamais esqueço um rosto. Jamais. — Roçou a orelha de Sohrab 
com os lábios, mantendo os olhos em mim. — Soube que seu pai 
morreu. Tsc, tsc, tsc... Sempre quis enfrentá-lo. Mas, pelo visto, 
vou ter que me contentar com o covarde do filho dele. — Tirou 
então os óculos escuros e cravou os olhos azuis injetados de 
sangue nos meus  (Hosseine, 2005, pág., 279).” 

Amir não conseguia acreditar que, depois de anos, teria que enfrentar Assef. Talvez 

esse fosse seu destino e se tivesse sido corajoso quando criança, hoje não tivesse 

frente a frente com seu inimigo de infância. Então, tentou a guarda de Sohrab 

fazendo uma proposta a dinheiro, mas Assef disse que dinheiro não lhe faltava nunca 

e propôs uma luta entre os dois. Quem saísse vivo da batalha ficaria com o menino. 

Amir aceitou a proposta. 

“Minhas lembranças da briga com Assef eram incrivelmente 
nítidas, mas por fragmentos. Lembro que ele ligou o som antes de 
enfiar o soco-inglês na mão. O tapete de oração, aquele que tinha 
um desenho oblongo de Meca, se soltou da parede e caiu na minha 
cabeça; e a poeira que havia nele me fez espirrar. Lembro de 
Assef atirando uvas na minha cara, rosnando e arreganhando os 
dentes lustrosos de saliva, e revirando os olhos injetados de 
sangue. Lembro que, lá pelas tantas, o seu turbante caiu 
mostrando cachos de cabelo louro que lhe batiam nos ombros. 
(Hosseine, 2005, pág., 285).” 

Assef obrigou Sohrab a ficar na sala para ver a briga. O menino não agüentou ver 

Amir apanhar, tentou pedir para Assef parar, mas como não foi ouvido, pegou seu 

estilingue e acertou Assef em cheio, fez o que Amir devia ter feito há muitos anos 

atrás. 

“O estilingue zuniu quando Sohrab largou a lingüeta. E ouvi Assef 
gritando. Levou a mão ao lugar onde, um minuto antes, ficava o 
seu olho esquerdo. O sangue escorria por entre seus dedos. 
Sangue e mais alguma coisa, alguma coisa branca e gelatinosa. 
"Isso se chama fluido vítreo", pensei eu com toda clareza. "Li em 
algum lugar. Fluido vítreo." Assef estava rolando pelo tapete. 
Rolava de um lado para o outro, gritando, sempre com a mão em 
concha sobre a órbita ensangüentada. — Vamos! — exclamou 
Sohrab. Pegou a minha mão e me ajudou a ficar de pé. Cada 
centímetro do meu corpo espancado gritava de dor. Às nossas 
costas, Assef continuava a berrar  (Hosseine, 2005, pág., 288).” 
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Sohrab e Amir fugiram, e Assef ficou berrando feito um animal ferido. Amir 

desmaiou assim que entrou no carro de Farid e só acordou dois dias depois, num 

hospital com ferimentos bem significativos. Entre muitos machucados, Amir cortou 

os lábios, que ficaram divididos como os de Hassan. 

“Mais tarde, depois que Aisha trocou o soro e levantou a 
cabeceira da cama como eu tinha pedido, fiquei pensando no que 
havia acontecido comigo. Baço rompido.Dentes quebrados. 
Pulmão perfurado. Cavidade orbital arrebentada. Mas, enquanto 
observava um pombo bicar uma migalha de pão no peitoril da 
janela, lembrei de outra coisa que Armand/dr. Faruqi tinha dito: 
"O impacto abriu o lábio em dois," disse ele, "deixando o meio 
inteiramente separado". Deixando o meio inteiramente separado. 
Como um lábio leporino  (Hosseine, 2005, pág., 294).” 

No hospital, Amir recebeu uma carta de seu amigo Rahim Khan. Suas palavras 

expressaram verdades sobre as atitudes de Amir durante toda a vida. Em poucos 

termos ele resumiu todos os sentimentos do amigo. 

Segue a carta: 

“Amir jan, 

Inshallah esta carta vá encontrá-lo são e salvo. Peço a Deus que 
não tenha posto você em perigo, e que o Afeganistão não tenha lhe 
feito mal algum. Desde que viajou, tenho rezado por você. Tinha 
razão em achar que eu sabia durante todos esses anos. Era 
verdade. Hassan me contou tudo, pouco tempo depois do ocorrido. 
O que você fez foi errado, Amir jan, mas não se esqueça que era 
apenas um menino quando isso aconteceu. Um menino com 
problemas. Nessa época, você era excessivamente duro consigo 
mesmo e continua sendo — como pude ver em seus olhos aqui em 
Peshawar. Mas espero que pense bem nisso: um homem que não 
tem consciência, que não tem bondade, não sofre. Tenho 
esperanças de que o seu sofrimento termine com essa viagem ao 
Afeganistão. Amir jan,  tenho vergonha pelas mentiras que lhe 
contamos durante todos esses anos. Você teve toda razão em se 
zangar naquele dia em que nos encontramos. Tinha o direito de 
saber. E Hassan também. Sei que isso não absolve ninguém de 
coisa alguma, mas a Cabul onde vivíamos naquela época era um 
mundo estranho, um mundo em que certas coisas tinham mais 
importância que a verdade. Amir jan, sei como seu pai era severo 
com você. Via o quanto você sofria e como desejava o afeto dele, e 
o meu coração sofria junto com você. Mas seu pai era um homem 
dividido entre duas pessoas, Amir jan; você e Hassan. Ele amava a 
ambos, mas não podia amar Hassan do jeito que desejava, 
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abertamente, como pai. Então, descontou em você. Amir, a metade 
socialmente legitimada, a metade que representava as riquezas 
que ele tinha herdado e os privilégios do pecar impunemente que 
vêm junto com elas. Quando via você, via a si mesmo. E a sua 
própria culpa. Você ainda está com raiva e sei que é cedo demais 
para esperar que aceite isso, mas talvez, um dia, possa 
compreender que, quando seu pai era severo com você, também 
estava sendo severo consigo mesmo. Como você, seu pai era uma 
alma torturada, Amir jan. Não posso descrever como foi profunda 
a tristeza que tomou conta de mim quando fiquei sabendo da morte 
dele. Eu o amava porque ele era meu amigo, mas também porque 
era um bom homem, talvez até um grande homem. E é isso que 
quero que você entenda: que o bem, o verdadeiro bem, nasceu do 
remorso que seu pai sentia. Às vezes, acho que tudo o que ele fez 
— dar comida aos pobres nas ruas, construir o orfanato, dar 
dinheiro aos amigos que estivessem precisando — foi o jeito que 
encontrou para se redimir. E acredito Amir jan, que a verdadeira 
redenção é isso: é a culpa levar a pessoa a fazer o bem. Sei que, 
no fim, Deus vai perdoar. Vai perdoar a seu pai, a mim e também 
a você. Espero que possa fazer o mesmo. Perdoe seu pai, se puder. 
Perdoe-me, se quiser. Mas, acima de tudo, perdoe a si mesmo. 
Deixei algum dinheiro para você; na verdade, é a maior parte do 
que estou deixando. Acho que terá despesas quando voltar, e essa 
quantia deve ser suficiente para cobri-las. Há um banco em 
Peshawar; Farid sabe onde fica. O dinheiro está em um cofre. 
Deixei a chave também. Quanto a mim, já é hora de ir embora. 
Resta-me pouco tempo e quero passá-lo sozinho. Por favor, não 
me procure. É a última coisa que lhe peço. Eu o entrego nas mãos 
de Deus. 

Seu amigo de sempre, Rahim Khan  (Hosseine, 2005, pág., 297).” 

 

... 

Amir sabia que continuar no Paquistão podia ser muito perigoso, precisava sair dali o 

mais rápido possível. Tentou encontrar as pessoas do abrigo que Rahim Khan tinha 

lhe falado, mas logo ficou sabendo que os donos do orfanato nunca existiram. Farid 

propôs para Amir de Sohrab viver com sua família, mas Amir sabia que ele tinha 

muitas bocas para alimentar e que mais uma faria muita diferença em suas despesas. 

Então, propôs de levar Sohrab para morar com ele, mas primeiro teve que mostrar 

para o menino que viver na América não era tão assustador quanto ele imaginava. 
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Após “convencer” o garotinho, Amir ligou para Soraya para lhe dar sinal de vida e 

contar tudo sobre a história de Hassan, a luta contra Assef e o fato de estar trazendo 

Sohrab para  viver com eles. Soraya se comoveu e quis a guarda do menino. 

Esconder a verdade sempre foi um fato que perseguiu Amir, mesmo porque durante 

quase toda a vida ele escondeu de todos o que aconteceu com Hassan no fatídico dia 

do campeonato de pipas e pior, esconderam dele o direito de saber que Hassan era 

seu irmão. Por isso, Amir sentiu-se no direito de contar a Sohrab que ele era seu tio. 

O menino ficou confuso e fez várias perguntas para Amir. 

“Sohrab piscou os olhos. Como se estivesse me olhando, me 
olhando de verdade, pela primeira vez. — Mas por que as pessoas 
esconderam isso do pai e de você?— Sabe que foi exatamente a 
pergunta que me fiz ainda outro dia? E encontrei uma resposta, 
mas ela não é boa. Digamos que ninguém nos contou porque seu 
pai e eu... não deveríamos ser irmãos. — Porque ele era hazara? 
Forcei meus olhos a continuarem fitando Sohrab. — É — O seu 
pai... — principiou ele olhando para o sanduíche. — O seu pai 
amava você e meu pai do mesmo jeito? Lembrei de um dia 
distante, no lago Ghargha, quando baba se permitiu dar uns 
tapinhas nas costas de Hassan porque a pedra dele pulou na água 
mais vezes do que a minha. Revi baba no quarto do hospital, 
radiante porque estavam removendo as ataduras dos lábios de 
Hassan. — Acho que ele nos amava igualmente, mas de jeitos 
diferentes.— Ele tinha vergonha do meu pai? — Não — respondi. 
— Acho que ele se envergonhava de si mesmo (Hosseine, 2005, 
pág., 318).” 

Amir teve muitas dificuldades quanto a adoção de Sohrab, pois ele não tinha o 

documento de óbito de seus pais. Mas conseguiram o visto humanitário que 

permitiria o menino ir para os Estados Unidos e depois ser adotado de vez. 

Porém, no dia em que Amir recebeu a notícia da permissão do visto, Sohrab entrou 

no banheiro e só saiu carregado por uma ambulância. O garotinho tentou se matar 

com uma lamina de barbear.  Mas foi salvo por Amir e quando acordou no hospital, 

o menino se queixou da vida, disse que queria voltar ao passado e ter os pais de 

volta, depois disso, ficou quase um ano sem falar uma palavra. Segundo Amir, nunca 

recusou ou aceitou o convite de morar na América. 

“Afinal de contas, Sohrab nunca aceitou a minha proposta. 
Também não a recusou. Mas ele sabia que, quando as suas 
ataduras fossem retiradas e as roupas do hospital, devolvidas, não 
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passaria de mais um entre os tantos órfãos hazara pelas ruas. Que 
escolha tinha? Para onde poderia ir? Então, o que considerei um 
sim, na verdade, foi muito mais uma rendição silenciosa; nem 
tanto uma aceitação, mas antes um ato de resignação de alguém 
exausto demais para decidir e cansado de acreditar. O que queria 
mesmo era a sua vida de antigamente. O que conseguiu foi os 
Estados Unidos e eu. Não que fosse um destino ruim, 
considerando-se os prós e os contras, mas não podia dizer isso a 
ele. Perspectivas são um luxo quando se tem um enxame de 
demônios zumbindo constantemente na cabeça. E foi assim que, 
cerca de uma semana mais tarde, atravessamos um trecho de 
asfalto quente e negro da pista do aeroporto, e eu trouxe o filho de 
Hassan do Afeganistão para os Estados Unidos, tirando-o da 
certeza de um turbilhão para atirá-lo em um turbilhão de incerteza 
(Hosseine, 2005, pág., 350).” 

O romance acaba com Amir ensinando Sohrab a empinar uma pipa. Quando 

Amir se dá conta, ele está segurando o carretel e depois sai em busca da pipa 

que foi cortada. Assim, Amir faz o papel que Hassan fazia enquanto eles 

eram crianças. 
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Aspectos da teoria psicanalítica e articulações com o romance 

 

Nesta etapa do trabalho, discorrerei sobre aspectos teóricos da psicanálise 

Winnicottiana e articulações com a história do livro de Khaled Hosseine, “O caçador 

de pipas”. 
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1- A importância dos cuidados maternos e a falta da mãe. 

Em seus estudos sobre o amadurecimento humano, Winnicott enfatiza o 

desenvolvimento emocional primitivo do bebê, fase em que o indivíduo ainda não  

reconhece a si mesmo e nem os outros como pessoas. Para este psicanalista, os 

primeiros meses de vida do bebê são extremamente importantes para o 

desenvolvimento emocional do indivíduo, pois é nos primórdios da vida, através da 

relação dual mãe-bebê, que a personalidade começa a se constituir. Tudo que ocorre 

nessa fase, na relação com a mãe, vai influenciar o que a criança e o adulto serão 

futuramente, se serão seguros de si ou não. Uma vez que a mãe efetua os cuidados 

maternos com êxito, ela faz com que o lactente se sinta acolhido e seguro, o que fará 

diferença nas relações interpessoais desse indivíduo.  

Winnicott (1956) dá importância máxima na questão do relacionamento mãe-bebê na 

etapa inicial do desenvolvimento. A mãe deixa de ser tão importante quando a 

criança consegue ser independente. Porém, enquanto esse momento de 

independência não acontece, a mãe é biologicamente condicionada a lidar de modo 

todo especial com as necessidades do bebê, pois há uma identificação consciente e 

inconsciente entre mãe e filho. Ao enfatizar essa identificação, o autor cita o termo 

“preocupação materna primária” que é o estado psicológico no qual a mãe alcança 

uma posição de sensibilidade exarcebada para poder se identificar com o bebê e 

suprir suas necessidades. A mãe que desenvolve esse estado fornece um contexto 

para que a constituição da criança comece a se manifestar, para que o bebê comece 

experimentar os movimentos espontâneos e se torne dono das sensações 

correspondentes a essa etapa inicial da vida.  Através dessa relacionabilidade mãe-

bebê, a criança pode vir a construir em algum momento uma pessoa presente na mãe 

e neste caso, de maneira positiva. 

Durante esse início de vida, a atividade de amamentação está no centro, pois é a 

partir desse ato que a relação mãe-bebê se constituirá. Winnicott (1956) usa a 

expressão “primeira mamada teórica” para se referir à seqüência das primeiras 

experiências concretas de amamentação. Neste momento, o que está em ênfase é o 

começo do contato com a realidade e o início da constituição de um si mesmo que irá 

integar-se numa unidade. Winnicott não coloca as necessidades instintuais e 

movimentos pulsionais como centro, ele foca o ser que amadurece, num sentido 
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pessoal. Para ele, o mais importante é o contato humano, as experiências que estão 

sendo providas ao bebê por meio do ato de amamentar.  

É nesse sentido que a amamentação será uma situação privilegiada, já que quando 

tudo ocorre bem, começam a estabelecer os primórdios da relação com a realidade 

externa, da qual a mãe é o primeiro contato. É a partir dessa relação que se inicia a 

mutualidade entre mãe-bebê e a comunicação peculiar e não verbal entre ambos. A 

mãe é, portanto, o primeiro objeto do bebê e através de seus cuidados (amamentação 

como cerne) e da relação com o filho é que se estabelecerá o padrão de capacidade 

da criança de relacionar-se com os objetos.  

Assim sendo, o conjunto de cuidados maternos constitui o ambiente total e o modo 

de ser da totalidade desses cuidados configura um mundo para o bebê. Esse primeiro 

mundo em que o bebê habita é subjetivo, cuja característica central é a de ser 

confiável e previsível. Isso ocorre quando a mãe é ‘suficientemente boa’, quando ela 

é capaz de atender e reconhecer à dependência do lactente, devido à sua identificação 

com ele, a qual permite-lhe saber qual é a necessidade da criança e respondê-la de 

adequadamente. Mas Winnicott (1987) diz que se trata de uma adaptação às 

necessidades e não da satisfação dos desejos do bebê. 

Nesse contexto, o ambiente na primeira etapa da vida é sentido através dos rostos 

vistos, dos sons ouvidos e dos cheiros cheirados que são gradualmente reunidos e 

transformados num único ser, que será a mãe. Existe o ambiente não suficientemente 

bom, que distorce o desenvolvimento do bebê, assim como existe o ambiente 

suficientemente bom, que possibilita ao bebê alcançar, a cada etapa, as satisfações, 

ansiedades e conflitos inatos e pertinentes. Portanto, o fornecimento de um ambiente 

suficientemente bom na fase mais primitiva capacita o bebê começar a existir, a ter 

experiências, a constituir um ego pessoal, a dominar os instintos e a defrontar-se com 

todas as dificuldades da vida. 

A falha materna provoca fases de reação à intrusão e essas reações interrompem a 

continuação do ser do bebê (ameaças à existência pessoal do eu). O excesso dessas 

reações provocam uma ameaça de aniquilação, uma ansiedade primitiva e 

insegurança. Então, a base para o estabelecimento do ego é um suficiente ‘continuar 

a ser’ não interrompido por reações à intrusão. A constituição inicial do ego é 
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silenciosa e a primeira organização do ego deriva dessas experiências de ameaças de 

aniquilação que não chegam a se cumprir, e das quais, repetidamente o bebê se 

recupera. Neste momento, o que está em evidência é o começo do contato com a 

realidade e o início da constituição de um si mesmo que irá integar-se numa unidade. 

Do ponto de vista de Winnicott (1945), existem três processos que se iniciam muito 

cedo, na época da amamentação, como: integração, personalização, em seguida, a 

apreciação do tempo e do espaço e de outros aspectos da realidade (a realização).  

A integração começa logo no início da vida, porém há flutuações nesse processo, 

pois é algo que depende de pessoa para pessoa.  Estar integrado significa ser 

reconhecido. E é isso que o bebê precisa, pois a criança que não teve uma pessoa que 

lhe juntasse os pedaços começa com desvantagem a sua tarefa de auto-integrar-se, e 

talvez nunca consiga manter a integração de maneira confiante. A tendência a 

integrar-se é ajudada por dois conjuntos de experiências: a técnica pela qual alguém 

mantém a criança aquecida, segura-a e dá-lhe banho, balança-a e a chama pelo nome 

e também as experiências instintivas que tendem a aglutinar a personalidade a partir 

de dentro. 

Faz parte do processo de desenvolvimento emocional saudável a flutuação entre 

estados de não-integração e estados de integração. Ou seja, ora a criança passa por 

momento de excitação, fome, carência (integração); ora ela passa por momentos 

relaxamento e tranqüilidade (não-integração). Permanecer em um só desses estados 

pode trazer conseqüências para o desenvolvimento do bebê, como a desintegração, 

caso ele só permaneça no estado não-integrado. Em outras palavras, na vida normal 

do bebê ocorrem períodos de tempo nos quais o bebê não se importa em ser uma 

porção de pedacinhos (não-integração) ou um único ser, nem se ele vive no rosto da 

mãe ou em seu próprio corpo desde que de tempos em tempos ele se torne uno e 

sinta alguma coisa (integração).  

Igualmente importante, é o sentimento de estar dentro do próprio corpo 

(personalização). É a experiência instintiva e a repetida e silenciosa experiência de 

estar sendo cuidada fisicamente, que constroem a personalidade satisfatória. 
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Essas três tarefas básicas se interdependem, e nenhuma pode ser resolvida com êxito 

sem a outra. Quando tudo corre bem, o bebê defronta-se com essas tarefas mais ou 

menos ao mesmo tempo, mas o início se dá pela integração, já que para poder habitar 

num mundo real, o bebê precisa estar sendo introduzido na ordem do tempo e 

espaço. A espacialização se inicia pelo processo gradual de alojamento da psique no 

corpo, residindo no corpo, o bebê passa a ocupar espaço. À medida que estas tarefas 

vão sendo realizadas, outra também esta se processando, como: a constituição do si - 

mesmo como identidade. 

No contexto do relacionamento do bebê com a mãe, o seio materno é algo essencial 

Conforme Winnicott (1958), a mãe tem o seio, o poder de produzir leite, e a idéia 

que ela gostaria de ser atacada por um bebê faminto, o lactente tem impulsos 

instintivos e idéias predatórias. A mãe deve ser a parte que tolera e compreende, 

sendo, portanto, quem produz uma situação que poderá resultar no primeiro vínculo 

estabelecido pelo bebê com um objeto externo, o mundo exterior. O bebê vem ao 

seio faminto, pronto para alucinar, ou seja, imagina alguma coisa que pode ser 

atacada. Nesse momento aparece o seio real, e ele pode então sentir que isso era 

exatamente o que ele estava alucinando. Assim, suas idéias são enriquecidas por 

detalhes reais de visão, sensação, cheiro e na próxima vez esses materiais serão 

usados na alucinação. Deste modo, ele consegue construir a capacidade de criar 

aquilo que de fato está ao alcance. Em outras palavras, a mãe através da adaptação 

quase completa, dá ao bebê a oportunidade para a ilusão assim, ele passa a achar que 

o seio faz parte dele e está sob o seu controle mágico. A tarefa final da mãe consiste 

em desiludir gradativamente o bebê e assim, o palco estará pronto para a frustração, 

para o desmame. Deste modo, o seio é criado pelo lactente repetidas vezes devido a 

capacidade e necessidade que ele tem de amar. A mãe coloca o seio real exatamente 

onde o bebê esta pronto para criá-lo, e no momento exato. Psicologicamente, o bebê 

recebe o seio que faz parte dele e a mãe dá leite a um bebê que faz parte dela mesma. 

Nessa fantasia do bebê (alucinação-pensamento mágico) as coisas funcionam de um 

modo mágico: não há freios na fantasia, e o amor e o ódio têm conseqüências 

alarmantes. Já a realidade externa há freios. A fantasia é mais primária que a 

realidade e o enriquecimento da fantasia com as riquezas do mundo dependem da 

experiência de ilusão. Para que essa ilusão se dê na mente do bebê, uma mãe precisa 
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dar-se ao trabalho permanente de trazer o mundo num formato compreensível e de 

um modo limitado, adequado as suas necessidades. Por esse motivo um bebê não 

pode sobreviver sozinho, sem os cuidados maternos. 

Retratando os personagens do livro “O caçador de pipas”, podemos afirmar que 

Amir e Hassan não tiveram as mães biológicas presentes, pois a mãe de Amir faleceu 

logo após o parto e a de Hassan foi embora logo após seu nascimento.  Porém, para 

que os meninos sobrevivessem foram dispensados a eles cuidados maternos 

essências através de uma ama-de-leite. 

“Baba contratou a mesma ama-de-leite que tinha me amamentado 
para cuidar de Hassan.(....)Hassan e eu sempre perguntávamos o 
que ela cantava, embora já estivéssemos cansados de saber: ele 
nos contou essa história milhares de vezes. Só queríamos ouvir Ali 
cantando. Ele pigarreava e começava: De pé, no topo da mais alta 
das montanhas, Chamei por Ali, o Leão de Deus. O Ali, Leão de 
Deus, Rei dos Homens. Traze alegria para os nossos corações. 
Que tanto sofrem. Depois repetia que as pessoas que mamavam no 
mesmo peito eram como irmãs, ligadas por uma espécie de 
parentesco que nem mesmo o tempo poderia desfazer (Hosseine, 
2005, pg. 18).” 

Mesmo com os cuidados da ama-de-leite e de outros cuidados que provinham de Ali 

(pai de Hassan) e de baba (pai de Amir), é provável que os dois garotos não tenham 

tido uma pessoa que se identificasse com as necessidades deles (como uma “mãe 

suficientemente boa”). Portanto, ambos não tiveram a atenção e reconhecimento 

suficientes que um lactente precisa, embora tenham passado pelo processo de 

integração com relativo êxito, senão eles não teriam sobrevivido. Essa falha materna 

pode ter proporcionado aos meninos o excesso de reações à intrusão que interferiu 

diretamente na aquisição de segurança e na capacidade de suportar frustrações. Isso 

pode ser vislumbrado nas atitudes de covardia de Amir e até mesmo na submissão de 

Hassan frente ao amigo.  

“Saí correndo porque era um covarde. Tinha medo de Assef e do 
que ele pudesse fazer comigo. Tinha medo de me machucar. Foi o 
que disse a mim mesmo quando dei as costas para o beco e para 
Hassan. Foi disso que me convenci. Realmente desejei ser 
covarde, já que a outra alternativa, a verdadeira razão pela qual 
eu tinha saído correndo, era que Assef tinha razão: nada era de 
graça nesse mundo. Talvez Hassan fosse o preço que eu tinha que 
pagar, o cordeiro que tinha de sacrificar, para conquistar baba. 
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Era um preço justo? A resposta ficou pairando na minha mente 
consciente até eu conseguir reprimi-la: ele era apenas um hazara, 
não era?(Hosseine, 2005, pg.83).” 

Por não suportar frustrações, por ser inseguro e por precisar do reconhecimento do 

pai, Amir não foi capaz de deixar a pipa de lado e salvar Hassan das mãos de Assef.   

Assim, guardou um sentimento de culpa por anos e precisou de quase toda a vida 

para se livrar dessa dor. 

Deste modo, para se desenvolver emocionalmente, Amir precisou sofrer o luto das 

perdas. Primeiro, devido a suas próprias atitudes, perdeu Hassan, amigo que muitas 

vezes fez o papel de mãe para ele; depois se mudou para os Estados Unidos, assim, 

perdeu sua terra natal, teve que deixar para trás seus costumes, sua cultura e sua vida 

farta; sem contar com a morte do pai. Todos esses lutos reativam a perda originária 

da mãe. É como se o cordão umbilical fosse cortado novamente e então, fosse 

preciso crescer e amadurecer para sobreviver. Essas perdas dos laços de identidade 

do indivíduo geram insegurança, desamparo e vulnerabilidade. Pois assim, sentimos 

que não somos tão poderosos quanto imaginamos e que, portanto, não podemos ter 

todos, nem controle de tudo na vida e que frustrações são inevitáveis. Portanto, esses 

sentimentos proporcionam ao indivíduo a reflexão, a mudança de pensamento e de 

atitude que trazem o fortalecimento do ego. No romance, essas mudanças 

possibilitaram o amadurecimento emocional para Amir e assim, ele voltou a sua terra 

natal e reparou seus erros como um homem seguro de si e corajoso. 
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2- Os fenômenos e objetos transicionais e a pipa. 

Freud (1920) enfatiza a experiência de separação da criança e objeto no “Jogo do 

carretel”, exemplo do texto “Além do princípio do prazer”, Winnicott se interessa 

tanto pelo momento de separação, quanto pelo momento em que o bebê encontra o 

objeto. Winnicott (1951) retrata todas essas passagens falando sobre os fenômenos e 

os objetos transicionais.  

 Os bebês, assim que nascem, tendem a usar o punho, os dedos polegares em 

estimulação da zona erógena oral e para satisfação do instinto dessa zona. Após 

alguns meses, os bebês passam a gostar de brincar com objetos (brinquedos) e alguns 

desses objetos se tornam especiais e a criança se apega a ele. Porém, Winnicott 

(1951) esclarece que ao falar de transicionalidade, ele não esta se referindo ao 

ursinho da criança ou ao primeiro uso que o bebê dá ao seu punho, ou dedo. Ele não 

está retratando o primeiro objeto das relações de objeto de um indivíduo, mas sim, 

está interessado na primeira posse não-eu e na área intermediária entre o subjetivo e 

aquilo que é objetivamente percebido.  

 Portanto, os termos ‘objetos transicionais’ e ‘fenômenos transicionais’ foram 

criados para falar da área intermediária de experiência, entre o polegar e o ursinho, 

entre o erotismo oral e a verdadeira relação, entre a criatividade primária e a 

introjeção do que foi projetado, entre o desconhecimento primário da dívida e 

reconhecimento desta. Por essa definição, o balbucio de um bebê e o modo como 

uma criança mais velha entoa um repertório de melodias antes de dormir, incidem na 

área intermediária enquanto fenômenos transicionais, juntamente com uso que é 

dado a objetos que não fazem parte do corpo do bebê, embora ainda não sejam 

plenamente reconhecidos como pertencentes á realidade externa.  

Através dos fenômenos transicionais muitas coisas podem ser analisadas como: a 

natureza do objeto; a capacidade do bebê reconhecer o objeto como ‘não-eu’; a 

localização do objeto-fora, dentro e na fronteira; a capacidade do bebê de criar, 

imaginar, inventar, originar; e o tipo  afetuoso de relação de objeto. 
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Winnicott explica (1951) que no desenvolvimento infantil surge por parte do bebê 

uma tendência a entremear objetos “diferentes-de-mim” no padrão pessoal. Antes 

disto, eles levam os punhos à boca e, simultaneamente, os dedos acariciam o rosto 

por movimentos de pronação e supinação do antebraço. Os dedos que acariciam o 

rosto podem ser ou tornar-se mais importante do que o polegar que ocupa a boca. 

Daí para frente, na experiência normal, várias possibilidades podem acontecer como: 

com a outra mão que não está na boca, o bebê leva um objeto externo (uma parte do 

lençol, por exemplo) à boca, juntamente com os dedos; de uma maneira ou de outra, 

o objeto é segurado e chupado, ou não concretamente chupado; o bebê começa desde 

os primeiros meses a colher lã, a reuni-la e a usá-la para parte acariciante da 

atividade; e, por fim, movimentos bucais acompanhados por sons de balbucios 

começam a ser realizados pelo bebê. Então, partir disso, pode surgir um objeto 

(como um edredon, um ursinho) ou uma palavra, maneirismo, que para o bebê se 

torna vitalmente importante no momento de dormir, constituindo uma defesa contra 

ansiedade e assim, ele se sente seguro. Os pais, normalmente, conseguem saber o 

valor que esse objeto tem para criança e assim, levam em viagens, evitam lavá-los 

para que não haja uma ruptura de continuidade na experiência do bebê, o que pode 

destruir o significado e o valor do objeto para a criança gerando ansiedade, 

sentimentos de insegurança entre outros. 

Esses padrões estabelecidos no bebê podem persistir na infância propriamente dita, 

de modo que o objeto original escolhido continua a ser necessário na hora de dormir, 

em momentos de solidão, momentos em que se sente inseguro ou quando um humor 

depressivo ameaça manifestar-se. A necessidade de um objeto específico ou de um 

comportamento adquirido em fase primitiva pode reaparecer numa idade posterior, 

quando a privação ameaça. 

À medida que o bebê começa a usar sons organizados, pode surgir uma palavra que 

nomeia o objeto transicional. Esse nome é muito significativo e em geral apresenta 

uma palavra empregado pelo adulto e parcialmente incorporado pela criança. 

Quando esse simbolismo é empregado, o bebê já está distinguindo entre fantasia e 

realidade, entre objeto interno e externo, entre criatividade primária e percepção. O 

objeto transicional abre caminho ao processo de tornar-se capaz de aceitar diferença 
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e similaridade. Ou seja, esse fenômeno faz a criança entrar em contato com a 

realidade do mundo e assim, saber o que é seu e o que é do outro. 

O objeto transicional representa o seio‘externo’ e indiretamente pode representar o 

seio ‘interno’, ou o objeto da primeira relação. Porém, o objeto transicional jamais 

esta sob controle mágico (ilusão), como o objeto interno, nem esta fora do controle, 

como o objeto externo (a mãe real, por exemplo). O objeto transicional não é interno, 

nem externo. É a transição do que é real para o que da fantasia de criança. Ou seja, 

na relação com o objeto transicional, o bebê passa do controle onipotente (mágico) 

para o controle por manipulação (o que envolve o erotismo muscular e o prazer de 

coordenação). Os fenômenos transicionais representam os primeiros estádios do uso 

da ilusão, sem isso, não existiria, para os indivíduos, significados na relação com o 

objeto. Esse estádio só é possível devido a capacidade especial da mãe de efetuar 

adaptações as necessidades de seu bebê, permitindo-lhe assim a ilusão de que aquilo 

que ele cria realmente existe . Essa área intermediaria constitui a parte maior da 

experiência do bebê e através da vida é conservada no que diz respeito às artes, á 

religião, viver imaginativo e ao trabalho científico. 

O bebê pode usar o objeto transicional quando o objeto interno dele esta 

‘suficientemente bom’, ou seja,  quando não é persecutório. Porém, esse objeto 

interno depende da existência, da vitalidade e do comportamento do objeto externo. 

O fracasso das qualidades do objeto externo pode causar a morte ou a uma qualidade 

persecutória do objeto. Após a persistência da inadequação do objeto externo, o 

objeto interno deixa de fazer sentido para o bebê e então, o objeto transicional fica 

sem sentido também.  

A normalidade do processo de amadurecimento ocorre quando, progressivamente, a 

criança vai se desenvolvendo até que sinta a necessidade de se desfazer do objeto 

transicional, pois ela já terá internalizado o símbolo de mãe para si. Deste modo, se 

sentirá segura para se desvincular desse objeto e assim, vai se preparando para entrar 

na puberdade/adolescência, sendo, muitas vezes, o objeto transicional trocado pelos 

ídolos. 
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No livro de Khaled Hosseine, não é retratado se Amir e Hassan tiveram um objeto 

preferido na tenra idade, porém é possível concluir que a pipa tenha sido um 

importante brinquedo para ambos. 

O ato de empinar a pipa pode ter alguns significados que psicologicamente tem um 

grande valor. Quando um indivíduo brinca com uma pipa ele está envolvido com o 

manejar, com o controle do brinquedo, com o exercício das habilidades e com a 

separação. Nesse sentido, as pipas podem ser consideradas um objeto transicional. 

Desde muito cedo (aproximadamente a partir dos cinco meses), os bebês são capazes 

de agarrar algum objeto que lhes é oferecido, levar a boca e depois dos seis meses 

passam a dar seqüência a esse gesto, deixando o objeto cair como parte de seu jogo 

com ele. Como já citado anteriormente, Freud (1920) relata esse jogo através de 

observações em seu próprio neto, que costumava brincar jogando um carretel de 

linhas repetidas vezes para longe de si e depois puxava para perto de si novamente 

(“Jogo do carretel”, exemplo dado no texto “Além do princípio do prazer”). Para o 

psicanalista, quando o carretel é lançado para longe, faz alusão à ausência da mãe, já 

o fato da criança trazê-lo para perto de si, faz alusão à presença da mãe. Assim, o 

bebê joga com o fato de ganhar e perder, de ter e não ter a mãe. É como se o lactente 

começasse o processo de separação da mãe através dessa brincadeira e a partir disto, 

fosse adquirindo segurança para a independência em relação à mãe. 

O trecho abaixo mostra Amir empinando pipa. 

“Dei mais linha e, depois, um puxão. Com isso, a minha pipa fez 
um looping e ficou acima da azul. Mantive essa posição. A pipa 
azul sabia que estava em apuros. Tentava desesperadamente 
realizar manobras para sair daquele aperto, mas não deixei. 
Mantive minha posição (Hosseine, 2005, pg 71).” 

Ao brincar com a pipa, Amir e Hassan estavam envolvidos com este mesmo 

processo citado por Freud. Pois ao lançar a pipa no céu eles estavam lidando com a 

alusão à perda da mãe e ao resgatar a pipa novamente, ou pelo simples fato de o 

brinquedo estar preso a uma linha que a liga a pipa com o empinador, faz a alusão à 

presença materna. Além de que o brincar é o fenômeno transicional por excelência,  

já que ajuda compensar e substituir a presença materna. 
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  “Abri os olhos e o que vi foi a pipa azul rodopiando loucamente 
como um pneu que se solta de um carro em alta velocidade. 
Pisquei várias vezes, tentei dizer alguma coisa. Não saiu som 
nenhum. De repente, eu estava flutuando no ar, vendo a mim 
mesmo lá embaixo (Hosseine,2005,pg.72).” 

Da mesma maneira que a pipa teve importância para o desenvolvimento emocional 

de Amir, os livros e o ato de escrever também tiveram, visto que, também são 

“fenômenos transicionais” que foram conservados e permaneceram na fase adulta do 

personagem. Como os brinquedos, os livros também fizeram Amir entrar em contato 

com a realidade do mundo, fizeram com que ele se tornasse capaz de aceitar as 

diferenças e as igualdades. Em momentos de solidão e insegurança, era à escrita ou 

aos livros que Amir recorria, assim como um bebê que pede por seu “paninho” na 

hora de dormir. 

“Foi assim que escapei à indiferença de meu pai: refugiando-me 
nos livros de minha mãe morta. E também na companhia de 
Hassan, é claro. Lia tudo. Rumi, Hafez, Saadi, Victor Hugo, Júlio 
Verne, Mark Twain, Ian Fleming (Hosseine, 2005, pg 27).” 

Além disso, o ato de escrever teve outro sentido relevante para o personagem. Já que 

escrevendo sua história, Amir estaria corrigindo os erros do passado, a fim de se 

sentir menos culpado. É como se escrever fosse uma tentativa de pedir desculpas, 

consertar o que foi perdido e livrar-se de seu passado.  

Segundo Melanie Klein (1940), a reparação é o efeito mais forte dos impulsos 

construtivos e criativos. Desde o início de suas observações, Klein notou a aflição 

das crianças diante de sua própria agressividade, como se elas precisassem se 

desculpar pelos seus atos impiedosos.  É freqüente a criança mostrar alguns rituais 

obsessivos para prevenir ou restaurar essas manifestações de agressividade. Esse 

mecanismo acarreta numa grande preocupação que faz com que haja a necessidade 

de corrigir as coisas, o que mobiliza os impulsos criativos e, portanto, faz com que  o 

indivíduo procure as mais variadas formas de reparação. O ato de reparar é a raiz 

para toda a criatividade e para os diversos tipos de arte e que, portanto se manifesta 

em Amir quando ele escreve a história de sua vida. 

 Esses atos de reparação acontecem quando o indivíduo sente-se culpado e não 

consegue esquecer as conseqüências de seus atos e impulsos.  Isso só se dá quando a 
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pessoa não está mais no estado de onipotência (fase do eu sou), e sim quando ele 

alcançou o estágio do concernimento e o outro passa a ter importância também. 

Portanto, é possível notar o amadurecimento de Amir, já que foi o impulso de 

reparação que fez com que ele voltasse ao Afeganistão como um homem corajoso e 

que encara seus medos e enfrenta seus problemas. É o sentimento de culpa e a 

vontade de se livrar dessa dor que faz com que ele faça o possível e o impossível 

para trazer o filho de Hassan para morar nos Estados Unidos com ele, episódio que, 

juntamente com a luta contra Assef, simbolizam o pedido de desculpas que não 

puderam ser ditos para Hassan em vida. 
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3- O papel da mãe e Hassan. 

 

Winnicott (1971) diz que no desenvolvimento emocional do indivíduo, o precursor 

do espelho é o rosto da mãe e cita o artigo de Lacan (‘Le Stade du miroir ’-1949), 

pois este autor se refere ao uso do espelho no desenvolvimento do ego. Para Lacan, a 

experiência de reconhecimento da imagem no espelho é situada evolutivamente entre 

os seis e dezoito meses e é tomada como paradigma da constituição do eu. O que se 

reconhece no espelho é a forma do outro humano. Porém, Lacan não pensa no 

espelho em termos de rosto da mãe, como Winnicott descreve em seu texto.  

Nas primeiras fases do desenvolvimento emocional de um bebê saudável, o papel 

fundamental é desempenhado pelo ambiente, já que este lactente não se separou de si 

mesmo. Então, gradativamente, a separação do bebê em relação à mãe-ambiente e à 

mãe se efetuará e durante essa modificação, a mãe deixa de ser o ambiente para 

passar a fazer parte dele. Se ninguém está ali para desempenhar o papel de mãe, a 

tarefa desenvolvimental do bebê passa a ser mais complicada. 

As funções do ambiente (neste momento ainda fundido com a mãe) são: “o segurar”, 

“o manejar” e “a apresentação dos objetos”. O resultado dessas provisões ambientais 

é a maturação pessoal máxima. 

No texto, Winnicott pergunta ao leitor: o que o bebê vê quando olha para o rosto da 

mãe. Logo em seguida, o autor explica que normalmente a criança se vê refletida, ou 

seja, o lactente vê a si mesmo. Ele exemplifica este fato, demonstrando o caso de 

uma mãe que reflete o próprio humor dela, ou a rigidez de suas próprias defesas em 

seu rosto, não dando espaço para que a criança a veja nos olhos dela. Há bebês que 

não recebem de volta o que estão dando. Eles olham e não se vêem a si mesmos e 

isto traz conseqüências. Sua capacidade criativa começa a atrofiar e esses bebês 

passam a procurar meios de obter algo de si mesmo de volta, a partir do ambiente. 

Com o passar do tempo, o bebê se acostuma à idéia de que, quando olha, o que é 

visto é o rosto da mãe, desta maneira este deixa de ser um espelho e assim: 
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“(...) a percepção toma o lugar da apercepção, toma o lugar do 
que poderia ter sido o começo de uma troca significativa com o 
mundo, um processo de duas direções no qual o auto-
enriquecimento se alterna com a descoberta do mundo das coisas 
vistas. (Winnicott, 1971, p155).” 

Ou seja, quando o bebê deixa de ver a mãe como espelho, a percepção toma lugar da 

apercepção. E assim, a mente da criança deixa de ampliar ou intensificar a 

consciência de seus próprios estados internos e representações, ela deixa de perceber 

de modo criativo, subjetivo e passa a perceber de modo objetivo e sem ressonância 

afetiva. E assim, com esse amadurecimento, a criança compreende que o rosto da 

mãe não reflete sua imagem. 

Segundo o autor, há fases intermediárias nesse esquema. Alguns bebês não perdem a 

esperança de ver no rosto da mãe algum significado, eles estudam as variáveis 

feições maternas, numa tentativa de predizer o humor da mãe. Num certo momento, 

o rosto da mãe se fixará ou seu humor dominará. 

Quando não há reação do rosto da mãe, o bebê chega aos limites de sua capacidade 

de permitir acontecimentos e isso acarreta uma ameaça de caos, o lactente organizará 

a retirada e não olhará mais para a mãe. Um bebê assim crescerá com dificuldades 

em relação ao ambiente e sobre o que o espelho tem para oferecer, pois o espelho 

constituirá algo que não é para ser olhado. 

 Segundo Freud (1920), há um narcisismo primário e este está relacionado com o que 

a criança significa narcisicamente para os pais. A partir do narcisismo primário o eu 

da criança se constitui e isso se dá de acordo com a imagem de si mesma que lhe é 

dada de fora e de acordo com a unificação de zonas erógenas. O importante é que o 

bebê adquira uma identidade, na medida em que a mãe tem uma representação da 

criança como alguém separado dela. Com o tempo, a triangularidade edípica passa a 

perturbar o narcisismo primário, pois a criança começa a perceber que ela não é tudo 

para a mãe e assim, deixa de ser onipotente. Portanto, é na fase do narcisismo 

primário que o bebê olha para o rosto da mãe e vê sua imagem refletida, pois, nesse 

momento, ele tem a certeza que é tudo para ela. Há também o narcisismo secundário, 

que é quando o eu vai se apropriando das qualidades do objeto e isso é uma 

regressão narcísica do eu que transforma a libido de objeto em libido narcisista. Essa 
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conversão narcisista da libido permite que as demandas pulsionais sejam, 

posteriormente, submetidas ao interesse do eu. 

Nesse sentido, retomando o curso normal dos eventos, quando a criança investiga 

sua imagem no espelho, ela está adquirindo a tranqüilidade e a segurança de sentir a 

imagem materna, que a mãe pode vê-la e se encontra en rapport com ela. Quando no 

narcisismo secundário, meninos e meninas se olham tantalizados no espelho com 

intuito de ver a beleza e enamorar-se, isso é a prova de que há duvida neles a respeito 

do amor e cuidados materno.  Pois quando a criança fica se enamorando ao ver sua 

imagem, ela está repetindo o drama de Narciso, que apaixonado por sua própria 

imagem caiu num rio e morreu. Quando se apaixona por si, o narcisista está tentando 

suprir o olhar amoroso da mãe. Assim, o homem que é fortemente apaixonado por 

sua beleza é diferente daquele que pode reconhecer uma pessoa bela. 

Para explicitar melhor o papel do espelho, Winnicott (1971) em seu texto ilustra 

casos, como o de uma paciente que conta, em uma das sessões, que foi a um bar e 

que ficou fascinada com as diversas personagens que encontrou no local. Porém, o 

autor retrata que a paciente tem uma beleza fora do comum e que se fosse capaz de 

se valorizar poderia ser a figura central de qualquer grupo. Quando Winnicott 

perguntou se alguém havia olhado para ela, a mulher disse que estava com um amigo 

para quem todos dirigiam os olhares. 

A partir disso, o terapeuta e a paciente efetuaram juntos um levantamento da história 

primitiva e da infância da moça, em termos de ser vista de um modo que a fizesse 

sentir que existia. Na realidade, a paciente teve uma experiência deplorável a esse 

respeito. 

Toda análise dessa mulher gira em torno de ‘ser vista’ pelo que ela de fato é, em 

qualquer momento; e ser realmente vista, de modo sutil, é para ela o principal fato do 

tratamento. A sensação de falta de beleza desintegra sua personalidade: ela 

reconhece essa falta porque ela própria se sente horrível (desintegrada ou 

despersonalizada) e isto acontece devido à relação que teve com a mãe no início da 

vida.  

Winnicott (1971): 
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“O vislumbre do bebê e da criança vendo o eu no rosto da mãe, e, 
posteriormente, num espelho, proporcionam um modo de olhar a 
análise e a tarefa psicoterapêutica. (pg. 161).” 

Nesse sentido, para Winnicott (1971), terapia não é somente fazer interpretações 

apropriadas, trata-se também de devolver ao paciente aquilo que ele traz. “É um 

derivado complexo do rosto que reflete o que há para ser visto (Winnicott, 1971, pg 

161).” Se a análise for feita suficientemente bem, o paciente descobrirá o seu próprio 

eu e será capaz de existir e sentir-se real.  

O papel exercido pela mãe devolve ao bebê o próprio self dele. Naturalmente, à 

medida que a criança se desenvolve e os processos de amadurecimento se tornam 

mais apurados, e as identificações se multiplicam, a criança torna-se cada vez menos 

dependente de obter de volta o eu (self) do rosto de sua mãe e de seu pai. 

Para Winnicott (1971) o espelho é um nutriente psíquico básico, ou seja, um olhar de 

reconhecimento que ajuda a desenvolver a capacidade de amar. Como já citado 

anteriormente, no livro “O caçador de pipas” os personagens Amir e Hassan não 

tiveram mãe, porém para a sobrevivência tanto física como psíquica, tiveram uma 

cuidadora, a ama-de-leite. Essa cuidadora fez o papel materno e assim, possibilitou o 

amadurecimento emocional de ambos. 

Assim como em qualquer desenvolvimento saudável, Amir e Hassan quando 

cresceram substituíram essa “mãe”; então um passa a dar o reconhecimento 

necessário para o outro. Muitas vezes ao escrever suas histórias, Amir corria para 

mostrar o conto para o amigo. Ele tinha necessidade de um reconhecimento e ao 

mesmo tempo sabia que Hassan iria retribuir-lhe. 

“Li a história para ele na sala de visitas, perto da lareira de 
mármore. Desta vez, nada de gozações com as palavras. O que 
estava em jogo era eu mesmo! E Hassan era o público perfeito, em 
todos os sentidos: inteiramente absorto na narrativa, a expressão 
de seu rosto se modificando de acordo com os tons que a história 
ia assumindo. Quando li a última frase, ele fez com as mãos o 
gesto do aplauso sem som”. 

— Mashallah, Amir agha. Bravo! — disse ele radiante.(Hosseine, 
2005, pg 40).” 



 65

Neste trecho do livro, percebe-se que Hassan fazia o papel de espelho para Amir. Ao 

ouvir a história, Hassan estava concentrado no conto e a expressão do seu rosto ia 

mudando de acordo com o que ouvia. Seus gestos eram como de uma mãe, que olha, 

coloca toda sua atenção no bebê e consegue identificar o que ele está sentindo, 

trazendo desta maneira, a segurança necessária para o amadurecimento da criança.  

Há outros episódios do romance em que Hassan faz o papel de mãe para o amigo. 

Em todos os momentos em que Amir fazia brincadeiras cruéis e agressivas com 

Hassan e este tolerava as suas ações impiedosas, da mesma forma que uma mãe 

suporta a falta de piedade do seu filho. Amir agia desta maneira, pois tinha certeza 

que o amigo ia tolerar sua ausência de compaixão. Amir se comporta como se não 

estivesse alcançado a fase de concernimento, como se o outro não tivesse 

importância e assim a brincadeira impiedosa lhe causa prazer ao invés de lhe causar 

culpa. 

A partir  do trecho abaixo podemos vislumbrar  o gesto de agressividade de Amir e o 

gesto de continência de Hassan. 

— “O que quer dizer essa palavra? 
— Qual? 
— Imbecil. 
— Você não sabe o que significa? 
— Não sei não, Amir agha. 
— Mas é uma palavra tão comum! 
—  Mesmo assim, não conheço. 

Se tinha percebido meu tom de deboche, seu rosto sorridente 
não deixava transparecer nada.(Hosseine, 2005, pg 35).” 

Segundo Winnicott (1971), a criança normal tem prazer na relação impiedosa 

(ruthless) com a mãe, geralmente em meio a brincadeiras, ela precisa da mãe porque 

esta é a única de quem se pode esperar que tolere sua ausência de compaixão 

(ruthlessness). Ninguém consegue ser impiedoso depois da fase de concernimento 

(estágio em que o bebê já reconhece o outro como pessoa), a não ser em estados 

dissociados e por breves momentos. Pois quando o indivíduo alcança esse estágio, 

ele não pode mais esquecer as conseqüências de seus impulsos ou das partes de seu 

eu, ele pode sentir-se culpado e com medo. 

O trecho abaixo exemplifica o reconhecimento de Hassan. 
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“Então, chegou a hora. Fechei os olhos e afrouxei a pegada na 
linha. Cortei os dedos novamente quando o vento arrastou a 
minha pipa. E aí... não precisei ouvir os gritos da multidão para 
saber. Também não precisei ver nada. Hassan estava gritando e 
tinha passado o braço pelo meu pescoço. — Bravo! Bravo, Amir 
agha! (Hosseine, 2005,pg71).” 

Todas as atitudes de reconhecimento de Hassan faziam com que Amir se sentisse 

real, seguro de si e o encorajavam-no para continuar a ser, diferentemente de seu pai 

que não aprovava o fato do filho ficar em casa “se escondendo” atrás dos livros ao 

invés de jogar futebol com os outros garotos de sua idade. O reconhecimento que 

Amir não recebia do pai, ele conseguia receber de Hassan e de um amigo próximo da 

família, Rahim Khan, que sempre dava a atenção e o reconhecimento que o menino 

carecia, porém o reconhecimento dos outros não supria a falta que sentia da atenção 

do pai. 

“Depois que eles saíram, sentei em minha cama querendo que 
Rahim Khan fosse meu pai. Pensei então em baba com seu peito 
largo e em como era bom quando ele me apertava junto a si; como 
cheirava a Brut pela manhã; e como a sua barba espetava o meu 
rosto. De repente, senti uma culpa tão grande que disparei para o 
banheiro e vomitei na privada (Hosseine, 2005, pg 39).” 

O trecho acima (quando Rahim Khan lê a primeira história escrita por Amir e seu pai 

ignora o conto) mostra como Amir sentia-se carente, pedindo cuidados, atenção e 

carinho de baba. Desde pequeno, Amir foi perseguido por uma culpa que lhe tirava a 

paz, sentia-se responsável pela morte da mãe e acreditava que a falta de atenção do 

pai se devia a isso.  

Apesar de ter o reconhecimento dos amigos, para Amir o importante era a atenção, o 

carinho e o reconhecimento do pai. Tinha uma grande admiração por baba e achava 

que deveria ser como ele, mas que nunca conseguiria, pois via o pai como um herói e 

a si mesmo como um menino covarde. Não queria Hassan por perto quando estava 

em companhia de baba, pois o amigo lhe causava ciúmes, já que o pai fazia questão 

de agradar e muitas vezes aplaudir Hassan. 

“A construção do orfanato durou três anos. Eu estava então com 
oito anos. Lembro que, na véspera da inauguração, meu pai me 
levou ao lago Ghargha, a uns poucos quilômetros ao norte de 
Cabul. Disse-me que chamasse também Hassan, mas menti 
dizendo que ele estava com dor de barriga. Queria baba só para 
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mim. Além disso, certa vez, no lago Ghargha, Hassan e eu 
estávamos atirando pedras na água e ele conseguiu fazer com que 
a sua pulasse oito vezes. O máximo que consegui foram cinco 
saltos. Baba estava vendo tudo e deu um tapinha nas costas de 
Hassan. Chegou até a passar o braço em seus ombros.”(Hosseine, 
2005,pg. 21).” 

“Baba comprava para cada um de nós três pipas idênticas e 
carretéis de linha com cerol. Se eu mudasse de idéia e resolvesse 
pedir uma pipa maior e mais extravagante, ele a compraria, mas 
compraria a mesma também para Hassan. Às vezes gostaria que 
não agisse assim. Que me deixasse ser o seu favorito”. (Hosseine, 
2005, pg. 57). 

O ciúme exacerbado e o egoísmo em relação ao pai (como exemplificados nos 

trechos acima) podem também ter sido acarretados pela carência materna nos 

primeiros meses de vida do personagem. Ter o reconhecimento do pai era para Amir 

tão importante quanto o olhar, o carinho e o cuidado (‘primeiros cuidados 

maternos’) que ele necessitou quando bebê. Por este motivo, ganhar o campeonato 

de pipas era algo muito significativo, pois assim ele conseguiria suprir essa carência. 

A posse da pipa faria com que Amir se sentisse um herói e, dessa maneira, deixasse 

de ser o garoto covarde e perdedor.  

“Baba ficou fumando seu cachimbo e falando. Fingi estar 
ouvindo. Na verdade, porém, não conseguia ouvir nada, pois o 
ligeiro comentário casual que ele tinha feito plantou uma semente 
em minha cabeça: a decisão de ganhar o torneio de inverno. Eu ia 
ganhar. Não havia nenhuma outra opção viável. Ia ganhar e ia 
conseguir aquela última pipa. Então, ia trazê-la para casa e 
mostrá-la a baba. Mostrar a ele, de uma vez por todas, que o seu 
filho tinha valor. E, assim, quem sabe a minha vida de fantasma 
naquela casa não acabaria afinal? (Hosseine, 2005, pg.62).” 

Quando Amir foi morar nos Estados Unidos, sua relação com o pai foi mudando ao 

longo do tempo. Aos poucos a necessidade do reconhecimento paterno deixou de ser 

tão importante e assim, o personagem passou a fazer escolhas por si mesmo e a arcar 

com todas as conseqüências que isto lhe trazia. Então, quando terminou o primeiro 

grau, Amir decide ser escritor ao invés de ser médico como baba queria, pois agora 

ele não precisava mais da aprovação do pai, estava seguro de si. 

“Ia me matricular no curso básico no próximo outono. Disse isso a 
baba no dia seguinte à festa de formatura. Ele estava tomando chá 
preto gelado e mastigando sementes de cardamomo, seu antídoto 
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mais garantido contra a dor de cabeça da ressaca (Hosseine, 
2005, pg. 138).” 

“— Ah! — disse ele. — Wah wah! Então, se entendi bem, você vai 
estudar vários anos para ter um diploma e, depois, vai arranjar 
um emprego chatti, como o meu, o tipo de emprego que poderia 
perfeitamente arranjar hoje mesmo. E tudo isso apostando na 
chance remota de que o seu diploma possa um dia ajudá-lo a ser... 
descoberto. — Respirou fundo e tomou um gole do seu chá. 
Resmungou alguma coisa sobre faculdade de medicina, de direito, 
e ‘trabalho de verdade’(Hosseine, 2005, pg. 139).” 

“O meu rosto estava pegando fogo e me sentia imensamente 
culpado, culpado por me permitir fazer o que queria à custa da 
sua úlcera, das suas unhas pretas e dos seus pulsos doloridos. Mas 
ficaria firme, decidi. Não queria mais me sacrificar por baba. A 
última vez que fiz isso tinha sido a minha desgraça (Hosseine, 
2005, pg. 139).” 

O romance mostra a rivalidade entre os dois garotos, pois além de serem da mesma 

idade (o que por si só já é um fator de competitividade) e pelo fato de um fazer o 

papel de espelho para o outro, há também as disputas étnicas na história. O livro 

retrata a cultura do Afeganistão que favorece um (Amir) e desfavorece o outro 

(Hassan). Mostra que os valores culturais surgem das crenças e convenções e isto, 

para o olhar estrangeiro a esta comunidade, comprova a arbitrariedade dos valores. 

Portanto, essas questões culturais explicariam o fato de Amir ser o filho assumido 

pelo pai, já que ele não era um hazara como Hassan, o que deixa explícito a 

rivalidade entre o abastado e o pobre. 

O trecho abaixo retrata as diferenças étnicas do Afeganistão. Mostra a diferença do 

povo de Hassan (hazara) e de Amir (pashtuns). 

 “Falavam do nariz achatado porque tanto Ali quanto Hassan 
tinham os traços mongolóides característicos dos hazaras. 
Durante anos, isso foi tudo o que soube a respeito desse povo: que 
descendiam dos mongóis e eram parecidos com os chineses. Os 
livros didáticos raramente os mencionavam e só se referiam às 
suas origens de passagem. Até que um dia, quando estava 
bisbilhotando as coisas de baba no seu escritório, encontrei um 
dos velhos livros de história de minha mãe. O autor era um 
iraniano chamado Khorami. Soprei a poeira que o cobria, levei-o 
comigo para a cama naquela noite e fiquei espantadíssimo ao ver 
um capítulo inteiro sobre a história dos hazaras. Um capítulo 
inteiro dedicado ao povo de Hassan! Foi aí que fiquei sabendo que 
meu povo, os pashtuns, tinha perseguido e oprimido os hazaras. Li 
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que estes tentaram se rebelar contra os pashtuns no século XIX, 
mas foram "dominados com violência indescritível". O livro dizia 
ainda que meu povo matou os hazaras, expulsou-os das suas 
terras, queimou as suas casas e vendeu as suas mulheres como 
escravas. Dizia também que essa opressão de um povo pelo outro 
se deveu em parte ao fato de os pashtuns serem muçulmanos sunni, 
ao passo que os hazaras são shi'a. O livro falava de muitas coisas 
que eu não sabia, de coisas que os professores não mencionavam. 
Coisas que baba também não mencionava. Por outro lado, falava 
de coisas que eu sabia, como, por exemplo, que as pessoas 
chamavam os hazaras de ‘ comedores de camundongos’, ‘ nariz 
achatado’, ‘ burros de carga’. Já tinha ouvido alguns meninos da 
vizinhança gritarem essas palavras para Hassan. (Hosseine, 
2005,pg. 16).” 
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4- A capacidade para estar só e Amir 

 

A capacidade do indivíduo para estar só é um dos sinais mais importantes do 

desenvolvimento emocional.  

“A capacidade de estar só” não deve ser confundido com o estado de separação, 

mas exige suportar um estado de separação compartilhada, no qual se mantém viva a 

confiança no reencontro. Também não deve ser confundida como o estado de 

retraimento, pois não significa fugir do contato com o outro, mas é a capacidade de 

isolar-se saudavelmente para preservar o núcleo do self de uma violação e sentir-se 

real. Winnicott está interessado nos aspectos positivos da capacidade de estar só, de 

relaxar, de confiar no ambiente que ampara e suporta. 

A experiência de estar só na presença do outro é o paradoxo que tem suas raízes na 

relação dual entre mãe-bebê. Tem início na época em que o bebê não reconhece a si 

e aos outros como pessoas e a mãe está no período de preocupação materna.  Diante 

da presença materna confiável (cuidados da “mãe suficientemente boa”) o bebê 

aprende a relaxar, delega a ela cuidar de tudo, delega a ela a modulação das paixões, 

deixa que ela conduza sua vida e assim, entra num estado de entrega. 

Neste sentido, é a partir da relação dual mãe-bebê, nos primórdios da vida, que o ser 

- humano tem a primeira oportunidade de estar só na presença do outro. Nessa 

primeira oportunidade, o indivíduo é vulnerável e potencialmente paranóide. À 

medida que o tempo passa, o indivíduo introjeta o ego auxiliar da mãe e dessa 

maneira se torna capaz de ficar só, sem o apoio freqüente da mãe ou de um símbolo 

materno E assim, o indivíduo atinge o estágio do “eu sou”, no qual a criança passa a 

ter a mãe como uma existência contínua. 

“Gradualmente, o ambiente auxiliar do Ego é introjetado e 
construído dentro da personalidade do indivíduo de modo a surgir 
a capacidade de estar realmente sozinho. Mesmo assim, 
teoricamente há sempre alguém presente, alguém que no final das 
contas, equivale, inconscientemente, à mãe, à pessoa que, nos dias 
e semanas iniciais, estava temporariamente com seu lactente, e na 
ocasião não estava interessada em mais nada que não fosse 
cuidado (Winnicott, 1958, p.37).” 
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Winnicott (1958) retrata neste texto o contraste entre uma relação “ligada ao ego” e 

uma relação em “conexão com o id”. E concluiu que a relação de objeto ligada ao 

ego é quando o indivíduo se sente legítimo, cuidado. Pode sentir fome, atração 

sexual, raiva, ciúmes, inveja, mas consegue colocar estas demandas em um campo de 

possíveis significações e pode dar sentido a este tumulto interno. Portanto, não se 

sente totalmente esmagado pelas suas paixões, consegue levantar-se e recuperar sua 

condição de sujeito, ou seja, ele se sente seguro de si e possui a capacidade de estar 

só. Já a relação de objeto em relação ao Id corresponde aos estados de excitação e de 

sentir-se dominado pelos instintos e pulsões, quando a pessoa se sente refém e não 

tem controle nenhum sobre o Id e o Ego. Estas pulsões, vividas desta maneira, 

enfraquecem o Ego e deixam a pessoa apavorada. As demandas do Id geram 

angústia, persecutoriedade e insegurança Por outro lado a falta de excitações vividas 

no Id pode produzir certa ansiedade, como se a pessoa estivesse sem vitalidade. 

Quando o indivíduo tem a introjeção de um seio bom (figura materna) e um pênis 

bom (figura paterna), ele consegue ter a relação ligada ao Ego, ou seja, consegue se 

sentir cuidado e legítimo. 

Portanto, é possível concluir que a “Capacidade de estar só” é alcançada pelo 

indivíduo que se sente seguro e com um grau de maturidade emocional elevada. E 

isto se dá quando a pessoa teve uma “mãe suficientemente boa” que lhe apresentou o 

mundo de maneira saudável e assim fez com que esse indivíduo construísse a crença 

de um ambiente benigno que lhe faz sentir-se real, seguro de si e relaxado. 

De acordo com o livro “O caçador de pipas” e como já citado anteriormente, Amir 

não teve uma “mãe suficientemente boa”, portanto, não teve alguém a quem ele 

pudesse deixar conduzir sua vida e assim, relaxar e entrar num estado de entrega. 

Para Amir, o ambiente era algo ameaçador, pois ele vivia sob a pressão de ter que ser 

um herói (devido a necessidade de reconhecimento do pai) e além de que, acordava 

todos os dias com a dor da culpa (primeiro a culpa pela morte da mãe e depois pelo 

estupro de Hassan). Nesse sentido, dificilmente o personagem do romance teria 

alcançado a “capacidade de estar só” já que ele possivelmente não teve o ego 

auxiliar da mãe introjetado e assim não tem a presença simbólica da mãe como algo 

contínuo. 
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Mais uma vez, devido as falhas maternas e paternas, Amir não conseguia ter uma 

relação “ligada ao ego”, ele não se sentia cuidado, pelo contrário, sentia-se inseguro, 

ilegítimo e dominado pelos seus instintos.Por este motivo, ele permitiu que Hassan 

fosse estuprado mesmo sabendo que o correto seria ajudar o amigo. É como se ele se 

sentisse esmagado por seu tumulto interno (pela necessidade do reconhecimento 

paterno que fazia com que ele persistisse na idéia de ter a pipa ao invés de salvar 

Hassan das mãos de Assef). Depois do estupro, ao invés dele encarar os problemas 

de frente, ele apenas se distancia de Hassan e entra num estado de retraimento, ele se 

isola para poder fugir da culpa que o perseguia, pois era melhor ficar trancado no 

quarto do que ver o amigo e desta maneira, lembrar de suas fraquezas e covardia. 

Os trechos abaixo exemplificam a insegurança e o estado de retraimento de Amir. 

“Saí correndo porque era um covarde. Tinha medo de Assef e do 
que ele pudesse fazer comigo. Tinha medo de me machucar. Foi o 
que disse a mim mesmo quando dei as costas para o beco e para 
Hassan. Foi disso que me convenci. Realmente desejei ser 
covarde, já que a outra alternativa, a verdadeira razão pela qual 
eu tinha saído correndo, era que Assef tinha razão: nada era de 
graça nesse mundo. Talvez Hassan fosse o preço que eu tinha que 
pagar, o cordeiro que tinha de sacrificar, para conquistar baba. 
Era um preço justo? A resposta ficou pairando na minha mente 
consciente até eu conseguir reprimi-la: ele era apenas um hazara, 
não era? (Hosseine, 2005, pg.83).” 

“Ele me pediu para ler uma história do Shahnamah e eu lhe disse 
que tinha mudado de idéia. Que tudo o que queria era voltar para 
o meu quarto. Hassan desviou os olhos e deu de ombros. 
Descemos a colina exatamente do jeito que tínhamos subido: em 
silêncio. (Hosseine, 2005, pág.91).” 
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5- A insegurança e Amir. 

 

Para explicar a segurança, Winnicott (1960) utilizou a frase do poeta Loveplace: 

“Muralhas de pedras não fazem uma prisão, nem barras de ferro uma jaula”. 

(Loveplace). Retrata, portanto, o sentido de que segurança não é superproteger ou 

dar cuidados exacerbados a criança, dar segurança não é o mesmo que aprisionar 

alguém e mantê-lo fechado em algum lugar, pelo contrário, é dar liberdade, pois é 

isso que faz brotar nas pessoas o que ela tem de melhor. Por isso, devemos 

considerar o individual de cada um, porém não devemos esquecer do social e do 

ambiente. 

Ao educar os filhos, os pais esperam que eles adquiram gradualmente sentimento de 

segurança, pois deve existir no íntimo de cada criança uma crença em algo, não só 

no que é bom, mas algo que é confiável e duradouro, ou que se recupera depois de 

ter sido magoado. Quando o adulto oferece segurança a uma criança, ele a salva do 

inesperado, das inúmeras intrusões indesejáveis e de um mundo que ainda não é 

conhecido ou entendido.  

Quando o bebê esta na fase de dependência absoluta (quando ele não reconhece a si 

mesmo e aos outros como pessoas) e a mãe de preocupação materna,  a criança 

sente-se segura, pois a mãe preocupa-se quase exclusivamente com seu filho (isso se 

dá quando as circunstâncias são satisfatórias, ou seja, a mãe é suficientemente boa). 

Então o resultado será uma criança cuja as dificuldades realmente não decorrem das 

interferências do mundo, mas da vida e do conflito que acompanha os sentimentos 

vitais. “A criança que conheceu a segurança nesse estágio inicial começa a 

alimentar a expectativa de que nunca lhe faltarão, nem a abandonarão”. (Winnicott, 

1960, pg.30). 

Após esse estágio inicial, a mãe começa a permitir que a criança entre no mundo e 

assim, a criança aproveita toda nova oportunidade de livre expressão e de ação 

impulsiva. Porém, os pais ainda mantêm cuidados necessários e impõe a disciplina 

em seus filhos. 
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Na maioria dos casos, o conforto é obtido para os pais e para a família através da 

imaginação, da atividade lúdica e mediante as experiências culturais. Com o tempo e 

com saúde as crianças aprendem a reter um sentimento de segurança quando 

presencia a insegurança do mundo. 

 As crianças, adolescentes e até mesmo os adultos estão sempre testando a segurança 

em seus pais, professores, parceiros, amigos e todas pessoas que conhecem. Os 

adolescentes são os que mais precisam desses testes de segurança, pois eles estão na 

fase de conhecer a si mesmos e sentem necessidades de estabelecerem-se como 

pessoas dotadas de vontades próprias. Portanto, para se sentirem seguros de si, 

necessitam testar a segurança do outro. 

As crianças precisam de pessoas que continuem exercendo controle sobre elas, 

porém a disciplina deve ser colocada como algo saudável que faça com que ela 

adquira liberdade e não o sentimento de medo. 

“Portanto, as crianças saudáveis desenvolvem uma crença em si 
mesmas e nas outras pessoas suficiente para detestarem todas as 
espécies de controles externos: esses controles convertem-se em 
autocontrole. No autocontrole, o conflito tem que ser trabalhado 
de antemão no íntimo da pessoa. De modo que vejo as coisas 
assim: boas condições nos estágios iniciais da vida levam ao 
surgimento de um sentimento de insegurança e o sentimento de 
segurança leva ao autocontrole, e quando o autocontrole é um 
fato, então a segurança imposta é um insulto (Winnicott, 1960, 
pg.33).” 

Nesse sentido, podemos compreender a insegurança do personagem do livro “O 

caçador de pipas”: pois Amir não teve a proteção da mãe e nem do pai, já que 

mesmo com a presença paterna física, o menino não se sentia acolhido pelo pai, 

portanto não teve um adulto que lhe oferecesse segurança quando ele era criança. É 

nesse contexto que Amir cresce com a crença de que o ambiente é algo ruim, 

desconfiável e apavorante. Não é à toa que ele passou a vida se culpando: culpa pela 

morte da mãe, culpa por não ser o filho que o pai gostaria de ter, culpa pelo estupro 

de Hassan e outros. Em seu lar, a disciplina era imposta pelo pai somente para 

cumprir o que cultura afegã ditava, não havia explicações e nem muita compreensão 

do que estava sendo imposto. Então, pode-se dizer que o controle que era exercido 

sobre Amir não tinha grandes significados para ele, ou seja, não era algo saudável e 
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muito menos lhe trouxe a liberdade, pois o que deveria ser seguido e feito era aquilo 

que a sociedade e cultura do Afeganistão apontavam como correto. Porém, a 

vivência no mundo, a mudança de país e os lutos (em geral) foram fazendo com que 

Amir adquirisse a segurança e amadurecesse. 

Podemos concluir também que Hassan fez o papel do “adulto que oferece segurança” 

para Amir, já que Hassan muitas vezes salvou Amir dos acontecimentos inesperados 

durante a infância deles.  

Pensando no sentido da palavra segurança, de acordo com o que Winnicott abordou, 

é possível aprofundar minha consideração da pipa como objeto transicional. Pois, 

quando uma pipa está flutuando no céu, ela está livre, mas se algo inesperado 

acontece, existe alguém que está em seu controle, já que ela não pode se conduzir 

sozinha e precisa ser salva dos imprevistos. O mesmo acontece com os pais que 

transmitem segurança ao filho, pois eles dão liberdade à criança, mas sempre estão 

por perto exercendo controle sobre ela e salvando das inúmeras intrusões do mundo 

desconhecido. Portanto, é como se a criança fosse a pipa e os pais o empinador, que 

não estão tão perto do filho, superprotegendo-o, deixando-o preso e sem liberdade, 

mas também não estão tão distantes, estão presentes quando algo inesperado 

acontece. 

 Como compreendemos anteriormente o brincar com a pipa e o carretel ajudam a 

lidar com a separação (autonomia) e ligação (dependência) da mãe. Esse brincar só 

vai adquirir a função transicional se isto corresponder a uma vivência e se de fato os 

cuidadores tiverem agido justamente assim, afastando-se e se se aproximando na 

hora em que a criança precisa, fazendo com que ela internalize o sentimento de 

segurança e confiança. Essa experiência (de afastamento e aproximação) faz com 

que a criança brinque com aquilo que traz angústia e dor, mas também dá a ela a 

segurança de que é algo passageiro e que as dificuldades do mundo poderão ser 

resolucionadas. 
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Conclusão 

 

O romance de Khaled Hosseine, “O caçador de pipas”, retrata o processo de 

amadurecimento emocional e da aquisição da segurança durante toda a vida do 

personagem Amir. 

No início da história percebemos que Amir era um menino inseguro, covarde, e 

ciumento (características que podem estar relacionados com a falta dos cuidados 

maternos nos seus primeiros meses de idade e até mesmo a falta de um pai que lhe 

desse segurança e que acreditasse mais no filho). Apesar de ter estudado e de ter 

dinheiro, Amir não era tão sábio e nem tinha a percepção dos acontecimentos como 

Hassan tinha. Durante grande parte da vida, Amir foi perseguido pela culpa (sentia 

se culpado pela morte da mãe e depois, passou a culpar-se pelo estupro do amigo 

etc.) e por suas fraquezas (tinha a necessidade de ser reconhecido pelo pai, o que 

gerou grandes conflitos internos). Por isso, viveu em busca da reparação dos erros do 

passado. 

O trecho abaixo retrata um pouco da infância dos personagens. Mostra a astúcia de 

Hassan e como isso deixava Amir incomodado. 

“(...) Mas, apesar de ser analfabeto, ou quem sabe até por isso 
mesmo, Hassan era atraído pelo mistério das palavras, seduzido 
por um mundo secreto cujo acesso lhe era vedado. Lia para ele 
poemas e histórias, às vezes enigmas — embora sempre parasse de 
ler estes últimos quando percebia que ele tinha muito mais 
facilidade que eu para decifrá-los. Lia então coisas menos 
arriscadas, como as desventuras do vaidoso mulá Nasruddin e seu 
burro. Passávamos horas sentados debaixo daquela árvore, até que 
o sol começasse a se pôr, e, mesmo assim, Hassan insistia dizendo 
que ainda havia luz suficiente para eu ler uma outra história, um 
outro capítulo. O que eu mais gostava, nessas horas em que estava 
lendo para Hassan, era quando esbarrávamos com uma palavra 
que ele não conhecia. Eu implicava com ele,exibia a sua 
ignorância.(Hosseine, 2005, pg. 34).” 

No desenvolver do romance Amir passa por lutos que faz com que ele reflita sobre 

os acontecimentos da vida e assim, seus pensamentos e atitudes vão se 

transformando. Pode-se afirmar que a mudança de país e de cultura foi um luto 
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muito significativo para o desenvolvimento emocional do personagem, visto que 

morando nos Estados Unidos Amir não tinha tanta fartura, não tinha empregados e 

nem amigos. Tanto pai como filho tiveram que lutar bastante para conseguir ter uma 

vida digna na América. Além disso, com a modificação da cultura, os papéis de pai e 

filho se inverteram, já que era Amir que consertava os erros do pai (devido ao fato de 

baba não se adaptar a nova cultura) e também foi ele quem cuidou do pai quando o 

mesmo adoeceu. Talvez todos esses lutos fizeram com que ele refletisse sobre o 

passado e assim, fosse em busca de reparar todo os seus erros para colocar um fim 

em sua culpa e arrependimento. 

 O trecho abaixo mostra a cena em que Amir conserta o erro do pai (um típico afegão 

que não se adaptava aos hábitos americanos). 

“Estava folheando um velho exemplar de um romance de mistério 
de MikevHammar quando ouvi gritos e barulho de vidro se 
quebrando. Larguei o livro e atravessei a rua correndo. Encontrei 
o casal abraçado atrás do balcão, colado na parede dos fundos e 
com o rosto lívido. Pelo chão, laranjas, um porta-revistas 
derrubado, um frasco de conserva quebrado e muitos cacos de 
vidro perto dos pés de meu pai. Acabei descobrindo que baba não 
tinha dinheiro suficiente para comprar laranjas. Fez então um 
cheque, e o sr. Nguyen lhe pediu um documento de identidade. — 
Ele está querendo ver a minha carteira de motorista — disse baba 
em farsi, aos berros. — Há quase dois anos que compramos essas 
malditas frutas e botamos dinheiro no bolso dele, e, agora, esse 
filho-da-mãe vem me pedir um documento! — Não é nada pessoal, 
baba — disse eu, sorrindo para o casal Nguyen. — É praxe pedir 
um documento de identidade. — Não quero mais o senhor por aqui 
— disse o sr. Nguyen, dando um passo à frente, para deixar a 
esposa atrás de si, e apontando para baba com a bengala. Virando-
se então para mim, acrescentou: Você é um bom rapaz, mas seu pai 
é louco  (Hosseine, 2005, pág. 131).” 

 A mudança de país fez com que Amir olhasse para o pai de outra forma, já que nos 

E.U.A. baba era uma pessoa como qualquer outra, não era considerado um herói 

como no Afeganistão. Para Amir, baba deixou de ser o “grande homem” e ele o 

“filho covarde”, Amir percebeu que o pai errava e que era um ser humano como 

qualquer outro. Assim, pai e filho passam a ter uma relação mais simétrica, de 

igualdade. Talvez seja por esses motivos que Amir amadurece e sente-se mais seguro 

para fazer suas escolhas sem precisar da aprovação paterna (por exemplo, quando 



 78

Amir decide ser escritor mesmo sem ser do gosto do pai) e mais tarde, aceita o 

porquê do pai ter escondido que ele e Hassan eram irmãos. 

 

... 

Quando Amir decide retornar ao Afeganistão, ele já sabia que iria ao encontro de seu 

passado, portanto teria que ser forte e corajoso. Ao chegar à sua terra natal, encontra 

um lugar bem diferente de sua infância, com miséria, guerras e muita tristeza. Estar 

ali era mais do que encarar o passado, era também viver um presente assustador. 

Andar pelas ruas de Cabul era ter que encarar as frustrações de frente,pois tudo que 

ele via, era justamente o que ele não desejava. Teve que provar para si mesmo que 

era um homem corajoso a cada instante da viagem. “Senti uma onda de tristeza. 

Estar de volta a Cabul era como ir ao encontro de um velho amigo que tínhamos 

esquecido, e ver que a vida não tinha sido boa para com ele; que tinha se tornado 

um indigente, um sem-teto (Hosseine, 2005, pág. 241).” 

Além de se deparar com sua terra natal acabada, Amir teve que lutar contra o seu 

maior inimigo da infância, Assef. Tudo o que ele não fez por Hassan no passado, 

teve que fazer por Sohrab (filho de Hassan). Essa luta e o fato de Amir levar Sohrab 

para viver com ele na América simbolizam o fim dos sentimentos de culpa (redenção 

da dor que lhe perturbou por anos, símbolo da reparação dos erros do passado), bem 

como o ápice do amadurecimento do personagem.  

 Os trechos abaixo fazem uma comparação entre a covardia de Amir na infância ao 

enfrentar Assef e a sua coragem anos mais tarde. Apesar de apanhar muito e ser 

salvo pelo estilingue e astúcia de Sohrab, Amir aceitou a batalha proposta pelo 

inimigo, já que ele estava decidido e sabia o que queria. 

“Saí correndo porque era um covarde. Tinha medo de Assef e do 
que ele pudesse fazer comigo. Tinha medo de me machucar. Foi o 
que disse a mim mesmo quando dei as costas para o beco e para 
Hassan. Foi disso que me convenci. Realmente desejei ser covarde, 
já que a outra alternativa, a verdadeira razão pela qual eu tinha 
saído correndo, era que Assef tinha razão: nada era de graça nesse 
mundo. (...)  (Hosseine, 2005, pg.83).” 
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“Minhas lembranças da briga com Assef eram incrivelmente 
nítidas, mas por fragmentos. Lembro que ele ligou o som antes de 
enfiar o soco-inglês na mão. O tapete de oração, aquele que tinha 
um desenho oblongo de Meca, se soltou da parede e caiu na minha 
cabeça; e a poeira que havia nele me fez espirrar. Lembro de Assef 
atirando uvas na minha cara, rosnando e arreganhando os dentes 
lustrosos de saliva, e revirando os olhos injetados de sangue. 
Lembro que, lá pelas tantas, o seu turbante caiu mostrando cachos 
de cabelo louro que lhe batiam nos ombros (Hosseine, 2005, pág., 
285).” 

A batalha contra Assef deixou cicatrizes profundas em Amir, deixou marcas que, 

provavelmente, serão levadas com ele para sempre, pois além de serem marcas 

físicas, eram emocionais também. Inclusive, a briga com Assef fez com que Amir 

ficasse com o lábio cindido e com a aparência semelhante ao lábio leporino de 

Hassan. A cicatriz era um sinal que fazia Amir lembrar a sua fase de menino covarde 

da infância (já que por ciúmes de Hassan, Amir desejou também ter o lábio leporino) 

e o homem seguro de si que enfrentou Assef, conquistou seu objetivo de salvar 

Sohrab e dessa forma, se livrou da culpa por não ter salvo Hassan das mãos do 

inimigo no passado. Nesse sentido, Sohrab simboliza a vitória do processo de 

amadurecimento, talvez o garotinho represente a verdadeira pipa que Amir tanto 

desejou naquele fatídico campeonato no inverno de 1975.  

Os trechos abaixo mostram Amir desejando ter o lábio leporino como de Hassan e 

com a cicatriz na boca após a batalha contra Assef. 

“Adoraria ter também algum tipo de cicatriz que atraísse a 
simpatia de baba. Não era justo. Hassan não tinha feito nada para 
conquistar a afeição de meu pai; simplesmente tinha nascido com 
aquele estúpido lábio leporino (...) (Hosseine, 2005, pg 53).” 

“Mais tarde, depois que Aisha trocou o soro e levantou a cabeceira 
da cama como eu tinha pedido, fiquei pensando no que havia 
acontecido comigo. Baço rompido.Dentes quebrados. Pulmão 
perfurado. Cavidade orbital arrebentada. Mas, enquanto 
observava um pombo bicar uma migalha de pão no peitoril da 
janela, lembrei de outra coisa que Armand/dr. Faruqi tinha dito: 
"O impacto abriu o lábio em dois," disse ele, "deixando o meio 
inteiramente separado". Deixando o meio inteiramente separado. 
Como um lábio leporino  (Hosseine, 2005, pág., 294).” 

 Como já citado, a mentira, a vergonha e a culpa sempre estiveram presentes na vida 

de Amir. Voltar para o Afeganistão serviu para mostrar a ele toda a sua verdade. 
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Quando retornou ao seu país, Amir pôde saber quem realmente era seu pai e assim, 

aceitou todos os erros de baba como fatos normais da vida. Então, por não querer 

mais viver mentindo, Amir sentiu-se no direito de contar a Sohrab que ele era seu tio 

e deste modo, reconheceu humildemente Hassan como um verdadeiro irmão. Além 

disso, a vergonha do passado deixou de persegui-lo, já que ao levar Sohrab para 

morar no EUA, Amir conta a sua mulher e familiares sua verdadeira história, fato 

que o fez sentir-se tão livre e em paz como uma pipa que flutua no céu. 

O enlace da história gira em torno da reparação dos erros. Primeiro Amir se culpa 

pela morte da mãe e por não ser o filho que o pai sempre quis, para reparar essa 

culpa, ele teve a necessidade de conseguir a pipa para ter o reconhecimento do pai e 

então, não fez nada para salvar Hassan das mãos de Assef. E isso gerou mais culpa, 

gerou a angústia que acompanhou o personagem por longos anos, até que ele se 

sentiu amadurecido para colocar fim em toda essa dor. Para isso teve que voltar ao 

passado (Afeganistão), lutar contra Assef e adotar o filho de Hassan. Aquele inverno 

de 1975 (quando Amir venceu o campeonato de pipas e presenciou o estupro de 

Hassan) fez o que Amir é hoje. 

Amir: 

“Eu ME TORNEI o QUE sou HOJE aos doze anos, em um dia nublado e 
gélido do inverno de 1975. Lembro do momento exato em que isso 
aconteceu, quando estava agachado por detrás de uma parede de 
barro parcialmente desmoronada, espiando o beco que ficava perto 
do riacho congelado. Foi há muito tempo, mas descobri que não é 
verdade o quedizem a respeito do passado, essa história de que 
podemos enterrá-lo. Porque, de um jeito ou de outro, ele sempre 
consegue escapar. Olhando para trás, agora, percebo que passei os 
últimos vinte e seis anos da minha vida espiando aquele beco deserto. 
Um dia, no verão passado, meu amigo Rahim Khan me ligou do 
Paquistão. Pediu que eu fosse vê-lo. Parado ali na cozinha, com o 
fone no ouvido, sabia muito bem que não era só Rahim Khan que 
estava do outro lado daquela linha. Era o meu passado de pecados 
não expiados. Depois que desliguei, fui passear pelo lago Spreckels, 
na orla norte do parque da Golden Gate. O sol do início da tarde 
cintilava na água onde navegavam dezenas de barquinhos em 
miniatura, impulsionados por um ventinho ligeiro. Olhei então para 
cima e vi um par de pipas vermelhas planando no ar, com rabiolas 
compridas e azuis. Dançavam lá no alto, bem acima das árvores da 
ponta oeste do parque, por sobre os moinhos, voando lado a lado 
como um par de olhos fitando San Francisco, a cidade que eu agora 
chamava de lar. E, de repente, a voz de Hassan sussurrou nos meus 
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ouvidos: "Por você, faria isso mil vezes!" Hassan, o menino de lábio 
leporino que corria atrás das pipas como ninguém. Sentei em um 
banco do parque, perto de um salgueiro. Pensei em uma coisa que 
Rahim Khan disse um pouco antes de desligar, quase como algo que 
lhe houvesse ocorrido no último minuto. "Há um jeito de ser bom de 
novo." Ergui os olhos para as pipas gêmeas. Pensei em Hassan. 
Pensei em baba. Em Ali. Em Cabul. Pensei na vida que eu levava até 
que aquele inverno de 1975 chegou para mudar tudo. E fez de mim o 
que sou hoje (Hosseine, 2005,pg.7).” 

Por fim, o amigo da família Rahim Khan escreve uma carta que mostra sua 

compreensão perante tudo o que aconteceu no passado de Amir. Rahim Khan 

mostrou ser uma pessoa sensível aos acontecimentos da vida e assim, com suas 

palavras, resume o processo de amadurecimento de Amir e ainda dá conselhos para 

que ele continue evoluindo. 

Segue abaixo um trecho da carta que Rahim Khan escreveu para Amir. 

“(...) Hassan me contou tudo, pouco tempo depois do ocorrido. O 
que você fez foi errado, Amir jan, mas não se esqueça que era 
apenas um menino quando isso aconteceu. Um menino com 
problemas. Nessa época, você era excessivamente duro consigo 
mesmo e continua sendo — como pude ver em seus olhos aqui em 
Peshawar. Mas espero que pense bem nisso: um homem que não 
tem consciência, que não tem bondade, não sofre. Tenho 
esperanças de que o seu sofrimento termine com essa viagem ao 
Afeganistão. (...) Amir jan, sei como seu pai era severo com você. 
Via o quanto você sofria e como desejava o afeto dele, e o meu 
coração sofria junto com você. Mas seu pai era um homem dividido 
entre duas pessoas, Amir jan; você e Hassan. Ele amava a ambos, 
mas não podia amar Hassan do jeito que desejava, abertamente, 
como pai. Então, descontou em você. Amir, a metade socialmente 
legitimada, a metade que representava as riquezas que ele tinha 
herdado e os privilégios do pecar impunemente que vêm junto com 
elas. Quando via você, via a si mesmo. E a sua própria culpa. (...) 
E acredito Amir jan, que a verdadeira redenção é isso: é a culpa 
levar a pessoa a fazer o bem. Sei que, no fim, Deus vai perdoar. 
Vai perdoar a seu pai, a mim e também a você. Espero que possa 
fazer o mesmo. Perdoe seu pai, se puder. Perdoe-me, se quiser. 
Mas, acima de tudo, perdoe a si mesmo (Hosseine, 2005, pág., 
297).” 

Como na infância, Amir ouve as palavras do amigo Rahim Khan, e por ter reparado 

tudo aquilo que lhe perturbou por anos, Amir consegue perdoar o pai, a si mesmo e 

se livra de todo o peso do passado! 
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Considerações finais 

Com o estudo da teoria do amadurecimento emocional fundamentada por Winnicott 

e através da reflexão do romance “O caçador de pipas”, foi possível compreender 

que a função materna nos primórdios da vida é essencial para o desenvolvimento 

humano, pois, como citado no trabalho, o mundo para o bebê é inicialmente 

subjetivo e é através dos cuidados maternos que o bebê conhecerá e se abrirá para o 

mundo externo. Os cuidados da “mãe suficientemente boa” propiciam a continuidade 

de ser do bebê, permite que a criança crie a ilusão de onipotência, que é à base da 

esperança que a acompanhará durante toda a vida.  

Além dos cuidados maternos, a figura do pai é muito importante no processo de 

transmissão da segurança e por isso, precisa ser internalizada pela criança de maneira 

saudável e confiável. Nesse sentido, se não há uma pessoa que propicia todos esses 

cuidados nos primórdios da vida, esse indivíduo poderá ficar com falhas no processo 

do amadurecimento emocional, portanto, pode se tornar uma pessoa insegura e com 

o ego fragilizado. Mas, assim como aconteceu na vida de Amir, nem tudo está 

perdido, é por meio da vivência no mundo e  da convivência com os outros, que 

pode-se seguir o curso do desenvolvimento emocional e assim, reparar as falhas do 

passado, mesmo já sendo um adulto.    

Como o personagem do romance (Amir) podemos concluir que muitas vezes 

chegamos na idade adulta um tanto quanto inseguros, e desta forma, ficamos 

estagnados no narcisismo, na onipotência e na dependência do outro ou com vícios. 

A insegurança em qualquer fase da vida pode causar uma estagnação do 

amadurecimento. Pois tornar-se inseguro faz com que o ser humano se feche para o 

novo e, portanto, deixe de lado todas as possibilidades que a vida traz.  

E é nesse sentido que o presente trabalho tem grande relevância para a psicologia 

clínica, visto que o amadurecimento humano pode ser considerado a “espinha-

dorsal” para a análise clínica, já que através do estudo da teoria podemos entender o 

por quê de um indivíduo sentir e  agir de determinadas maneiras.  

Além disso, é freqüente encontrar pessoas com falhas no processo de 

amadurecimento humano que arrastam consigo a culpa, o medo, a insegurança e 
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vivem em busca da reparação para colocar fim nessas dores psíquicas. Então, é nesse 

momento que entra o trabalho do psicólogo que, mais do que qualquer outro 

profissional da saúde, tem a capacidade de entender todas essas questões em sua 

profundidade e assim, é capaz ajudar o paciente a evoluir e a ter confiança no 

ambiente em que vive.  

Portanto, deixo no ar uma pergunta para todos os leitores deste trabalho:  

Será que o romance “O caçador de pipas” teria tido a mesma história se o 

personagem Amir tivesse encontrado um psicólogo em seu caminho? 
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