
∞ 11 ∞

Frases de motivação

Prólogo: O propósito 
Rio de Janeiro, dias atuais

Eu poderia ser apenas mais um caso de doença descrito em 
um parágrafo de um livro científico. Um número no percentual 
de estatísticas da população de deficientes físicos. Uma vítima 
do vírus, da superproteção familiar, do bullying, da sociedade 
despreparada para integrar aqueles que fogem aos padrões. 
Aceitar quem eu poderia ser teria sido apenas sobreviver. Eu es-
colhi viver. 

Nasci em 1976 e recebi o nome do meu avô materno. Tive 
poliomielite espinhal aos três anos de idade e integro o grupo de 
1% a 1,6% de pessoas que sofre de paralisia em decorrência da 
doença. Embora tivesse sensibilidade nos membros inferiores, a 
arreflexia profunda e o grau de atrofia nos meus joelhos e pés, 
consequências irreversíveis da minha paralisia, me obrigaram a 
depender de uma cadeira de rodas para me locomover. Confor-
me os anos foram passando, começaram a aparecer sintomas de 
problemas respiratórios e crises de dores musculares intensas. 

Em algum momento, percebi que o fato de ter sensibili-
dade em uma região disforme do meu corpo servia apenas para 
me conscientizar de que a metade torta de mim estava, aos pou-
cos, matando a outra. E a ciência me provaria que eu não esta-
va errado. Além dos efeitos colaterais pelo uso prolongado da 
cadeira de rodas associados a uma fisioterapia que se impunha 
de modo restritivo por causa das minhas limitações físicas, a ex-
tensão da minha paralisia, o desgaste e a tensão de articulações e 
músculos acometidos pela pólio, foram os principais fatores que 



∞ 12 ∞

Além do tempo e mais um dia

determinaram o prognóstico que eu recebi dos médicos: meu 
futuro seria tornar-me cada vez mais incapaz de administrar a 
deficiência. 

Aos doze anos fui voluntariamente amputado das duas 
pernas. Na época, uma das minhas grandes frustrações era a de 
que eu nunca havia podido ou poderia algum dia calçar um All 
Star. Para a minha sorte, eu amadureceria logo para saber que 
ainda dançaria com o amor da minha vida, venceria a corrida 
que me consagraria campeão mundial de atletismo e, quando 
não houvesse mais lugar na terra onde eu não tivesse estado, 
esnobaria os astronautas ao pisar na Lua. De All Star. 

E assim chegou o dia em que descobri que não assinaria a 
minha trajetória pelo nome com o qual nasci. 

Eu me chamo Benjamin González Delamy, mas sou mais 
conhecido como Speedy González. Essa é a história da minha 
vida. 
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1988

“Dizem que sou louco por pensar assim 
Se eu sou muito louco por eu ser feliz 

Mas louco é quem me diz 
E não é feliz, não é feliz”

(“Balada do Louco”, Os mutantes) 
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1%
Rio de Janeiro, Brasil

21m44s. Foi o tempo que levei ao percorrer um metro e meio 
sem apoiar as plantas dos pés no chão. 

Desde os meus três anos de idade, papai cronometrava, 
anotava e pontuava o tempo e a distância dos meus exercícios de 
fisioterapia com o andador, a fim de aferir as marcas dos meus 
recordes. Ele dizia para eu não crescer nunca, pois a infância era 
a melhor fase da vida, mas parecia ter mais pressa que eu. As 
incoerências comuns aos pais, a mim, foram muito vantajosas. 
Afinal, sempre que eu alcançava a meta da pontuação ganhava 
direito a um desejo. Era grato ao meu pai por me incentivar a 
ganhar mais tempo. Embora eu ainda não soubesse para quê. 
Sempre tive a impressão de que ele passava muito devagar. Mais 
tarde eu descobriria que estava errado. 

Aos doze anos de idade, o máximo que conseguia cami-
nhar eram cinco passos. Arrastar-me na ponta dos pés com os 
joelhos flexionados para dentro era uma ginástica, no mínimo, 
cansativa. O problema era conhecido como pés equinos. O das 
minhas pernas em X era conhecido como joelho valgo. A 
musculatura da minha coxa era excessivamente retraída (hiper-
trofia), e a deformidade angular, responsável pela distribuição 
desigual do peso do meu corpo sobre os joelhos tortos. 

A deformidade era acentuada pela instabilidade. Na in-
fância, eu não entendia muito bem as implicações físicas, mas 
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o fato é que nunca havia experimentado a plena independência 
motora. Assim, não podia dizer que compartilhava de algumas 
das dificuldades psicológicas de outros paraplégicos que um dia 
sentiram algo como o calor do asfalto, a textura da areia e o ge-
lado da água, com firmeza, na planta dos pés. Sempre achei que 
para eles deveria ser muito mais difícil a aceitação e a adapta-
ção às limitações da deficiência física do que para mim. Convi-
vi com muitos pacientes paraplégicos, na maioria acidentados, 
que dividiram comigo suas experiências sensoriais. Para muitos, 
fazia bem lembrar porque podiam associar antigas sensações 
a novos estímulos em outras regiões sensíveis do corpo. Para 
mim, era interessante saber, mesmo que eu nunca pudesse sentir 
ou entender exatamente aquelas sensações. 

Sete minutos era o tempo que um desconhecido levava 
para satisfazer sua curiosidade sobre mim. A má-formação dos 
meus pés sempre causou dó, constrangimento, espanto, repug-
nância e, principalmente, medo nas pessoas. Ter pés equinos 
com dedos encavalados era um lembrete permanente da doença 
que me infectou e, por ser uma deformação aparente do meu 
corpo, grande parte deles naturalmente acreditava que o vírus 
contagioso ainda estava em mim. Esse foi, sem dúvida, o maior 
dano psicológico que a doença me transmitiu, pois foi assim que 
eu cheguei à decisão mais importante da minha vida até aquele 
momento. Eu queria me livrar do dano psicológico, e acreditava 
que a melhor forma de fazer isso seria me livrando dos meus 
membros inúteis e repulsivos. 

No dia seguinte ao qual comuniquei minha decisão a toda 
família, meus pais vieram ao quarto que eu dividia com o meu 
irmão. Mamãe abriu a persiana, enquanto papai afastou a cadeira 
de rodas e sentou-se à beira da minha cama. Eu ainda estava so-
nolento, mas nunca esquecerei os olhares dissimulados dos dois. 

– Eu e sua mãe conversamos com o seu médico hoje, Ben. 
Ele disse que você é o primeiro paciente de amputação eletiva 
de que ouviu falar, que nunca realizou o procedimento senão 
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em situações urgentes, de extrema necessidade ou risco de vida 
para o paciente. O dr. Santorini ficou muito impressionado pela 
sua coragem. – Papai fez uma pausa por tempo suficiente para 
que eu me perguntasse se deveria me sentir lisonjeado. Depois 
continuou: – Ele nos explicou a cirurgia e disse que para o seu 
caso a amputação acima do joelho, chamada de transfemural, é 
a mais indicada. A decisão seria pela mínima intervenção pos-
sível no seu corpo, no entanto, o médico acredita que o fato de 
você ter joelhos valgos pede o uso de uma prótese que dê mais 
flexibilidade de movimentos. A prótese é uma perna mecâni-
ca, quase igual a uma perna de verdade. – Papai despiu-se da 
pele do cientista e precisou do olhar cúmplice de mamãe para 
prosseguir, dessa vez pegando pesado com o que aprendera nas 
consultas de psicoterapia familiar: – Ben, nós não queremos que 
tome essa decisão tão importante agora. Você poderá um dia se 
arrepender, pois uma amputação, além das implicações físicas, 
tem as psicológicas também. E a relação que tem com o seu cor-
po deve mudar. 

Mamãe delicadamente esfregava suas mãos na minha per-
na. Eu ainda era capaz de sentir o seu cari nho. 

– Sabemos que você é um menino muito corajoso. Para 
nós, a sua decisão é um verdadeiro ato de coragem, hijo – ela co-
mentou com seu português fluente e o sotaque mexicano suavi-
zado pelos quinze anos de Brasil. Eu adorava o modo carinhoso 
como ela me apelidava em sua língua materna, fazia-me sentir 
acolhido.  – Mas, mesmo que o médico tenha nos assegurado de 
que a amputação pode ser vista como uma solução terapêutica 
que, no futuro, dará a você cada vez mais autonomia e uma me-
lhor qualidade de vida, achamos que é cedo para você decidir. 

Encarava-os em silêncio, ouvindo tudo com atenção. Não 
lhes diria o que estava pensando para não magoá-los. Não es-
tava decidido a corrigir a minha assimetria para viver melhor 
no futuro. Estava decidido a eliminar a minha deformidade 
porque ela era horripilante, a ponto de não permitir às pessoas 
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aproxima rem-se de mim. Minha vida inteira havia sido arras-
tar pés que pareciam trazer cartazes com o aviso de “Mantenha 
Distância”. Eu me sentia um lixo tóxico porque era assim que as 
pessoas me viam. Minha decisão não era nenhum ato de cora-
gem, mas de libertação. 

Percebendo que havia pensamentos demais no ar e que eu 
não ia dizer nada, mamãe voltou a falar:

– O mínimo que podemos fazer, é dar o nosso melhor 
para que se sinta bem. Por isso, cariño, pedimos que pense um 
pouco mais no assunto. Vamos levá-lo para conversar com o 
dr. Santorini. Você vai nele desde bebê e ele o conhece tão bem 
como nós. – Mamãe pareceu orgulhosa ao afirmar isso. 

– Sim, Ben. Nós queremos o melhor para você e não que-
remos errar. – Papai respirou fundo, como se ele mesmo ainda 
estivesse pensando no assunto. – Nós...

– O mínimo que podem fazer é dar o melhor de vocês. E 
o máximo? Qual é o máximo que vocês podem fazer por mim? 
– perguntei, silenciando até o vento que empurrava o galho da 
árvore contra a janela. 

Os olhares dos dois se cruzaram, transtornados. Naquele 
instante me dei conta do impacto da pergunta que havia feito. 
Eu não tinha o direito de exigir mais do que eles me davam to-
dos os dias. E era justamente esse sentimento de gratidão que 
me tornava ainda mais dependente deles. – O máximo? Você 
quer o máximo de nós? – Papai se exaltou, levantou-se da cama 
e pegou violentamente a mochila escolar do meu irmão sobre a 
escrivaninha. – Nós também queremos o máximo de você! – ele 
sacudiu a mochila no ar. – Se prometer que irá conosco fazer a 
matrícula naquele colégio, nós prometemos pensar um pouco 
mais na autorização para esse ato de coragem que quer fazer. 

Eu realmente não queria magoá-los como eles me decep-
cionavam, atribuindo prioridade à matrícu la que mutilava minha 
liberdade de escolha em detrimento da autorização para uma ci-
rurgia que me libertaria de uma escolha que nunca foi minha. 
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Pelo visto, ressentimo-nos mutuamente.
– Se sabem que a cirurgia é para o meu bem, então por 

que estão me chantageando? – Eu tinha aprendido recentemen-
te o termo “chantagear” em um filme de Hitchcock, e fiquei sa-
tisfeito de poder empregá-lo. 

– Chantageando, filho? – Papai parecia chocado. Diria até 
que, pela sua expressão, estava profundamente ofendido. 

– Você poderá desistir se não se sentir bem lá. Mas faça 
uma tentativa. ¡Sólo un mes! Você já mostrou que é corajoso, não 
precisa nos provar nada. – Mamãe era mais ponderada que pa-
pai. Acho que sua confiança em mim foi o que mais influenciou 
minha resposta. Ela continuou: – Lembra o que a sua psicotera-
peuta disse sobre isso? Ela disse que é fundamental sair da zona 
de conforto...

– Depois desses trinta dias não vou precisar ficar lá se não 
gostar, certo? – interrompi a conversa mole, ajeitando-me com 
os braços no encosto da cama. Eu já tinha braços fortes naquela 
idade, do esforço que sempre precisei fazer para movimentar o 
peso do corpo. 

– Não – os dois responderam em uníssono. 
Minha resposta não saiu verbalmente, ainda assim, os 

dois me abraçaram. 
– Temos muito orgulho de você, meu filho – disse papai.
– Você merece muito mais do que eu e seu pai podemos 

te oferecer, cariño. Todo o resto que não podemos dar, sabemos 
que você vai conquistar sozinho – encerrou mamãe, beijando 
meu rosto. 

As consequências desse nosso acordo não apenas mo-
dificariam minha vida, como determinariam meu futuro. En-
tretanto, o futuro ainda estava distante para aquele menino de 
doze anos. Naquele momento, minha expectativa era a pior 
possível. Em especial porque meu irmão Alexandre, quatro 
anos mais velho e normal fisicamente, me contava coisas hor-
ríveis sobre as freiras. 



∞ 20 ∞

Parte I: 1988

*

O colégio, o mesmo em que já estudava o meu irmão, cha-
mava-se Santa Maria Imaculada. Era administrado por irmãs e, 
em razão disso, supunha-se, uma instituição de paz e harmonia. 
Seu lema desde a sua fundação em 1854 pelas doze Filhas da Ca-
ridade de Maria era “Educar para Transformar”. Durante o pro-
cesso de escolha, meus pais consideraram muitos fatores, porém, 
o preponderante na decisão foi o CSMI ser dos poucos, no Rio de 
Janeiro, a ter uma infraestrutura que possibilitava receber alunos 
com deficiências motoras: elevadores, rampas em vários acessos 
e banheiros adaptados. Ah, sim, e uma providencial biblioteca, 
na qual eu pudesse ficar durante as aulas de educação física. Afi-
nal, na falta de uma justificativa mais plausível, ninguém tinha 
planos de me ver ganhar uma bolsa esportiva para futuramente 
disputar vaga em uma universidade americana.

Eu nunca havia ido à escola. Minha mãe, que fora alfa-
betizada em espanhol, assumira a trabalhosa tarefa de me en-
sinar a ler e, como ela sempre foi péssima em contas, meu pai 
encarregara-se das disciplinas lógicas. Resultado: sem nenhuma 
possibilidade de reivindicar um teste, fui colocado numa série 
abaixo. Estudaria ao lado de crianças que babavam involunta-
riamente e sacudiam objetos para descobrir o som que faziam. 
Tudo bem, confesso que estou exagerando um pouco. 

Naquela segunda-feira de fevereiro, o primeiro dia de au-
las do ano letivo, meu nome passou a ocupar o terceiro lugar 
na lista de chamada da turma B. Esse lugar pertencia ao Bruno 
Soares, que não gostou muito de passar ao quarto lugar. Para 
mim não fazia diferença a posição do meu nome, até eu desco-
brir que o professor Cristóvão formaria duplas usando a ordem 
da lista. Assim, Bruno Soares seria a minha dupla até o final 
daquele semestre. 

Antes de o professor Cristóvão passar a tarefa do dia, a 
Madre Superiora entrou na sala e me apresentou aos alunos 
como “um coleguinha que merecia toda a atenção e carinho”. Vi 
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quando o Bruno Soares afastou sua carteira da minha cadeira de 
rodas. Não me importei. Ele não parecia lavar o cabelo há uma 
semana e cheirava a Doritos. 

Não troquei nem uma palavra com meus colegas nas cin-
co horas que passei no colégio. Eles não queriam falar comigo, 
mas gostavam muito de falar sobre mim uns com os outros. Eu 
não falava e também fingia que não ouvia. 

Na hora do recreio, resolvi explorar a área e me esconder 
um pouco do falatório e das turmas das outras séries que ainda 
não tinham me visto. Decidido a não me tornar uma atração de 
circo, empurrei as rodas da minha cadeira até os fundos das qua-
dras de esportes e me refugiei perto de uma casa. Havia toalhas 
penduradas em um varal e um jardim muito bem cuidado com 
flores recém-regadas. As freiras deviam morar ali, eu pensei. 

Um canto gregoriano despertou ainda mais a minha 
curiosidade. Continuei conduzindo a minha cadeira na direção 
de onde achava que a música vinha. Descobri que havia uma 
pequena capela ao lado da Casa das Madres. Se eu fosse pego 
ali seria levado para a lavanderia, onde, segundo o meu irmão, 
seria enxaguado com sabão de coco, junto com as roupas ínti-
mas das freiras. Alexandre estudava no período da tarde com os 
alunos mais velhos e conhecia muitas histórias. 

– O que está fazendo aqui? – perguntou uma voz rouca 
de homem. 

Virei minha cadeira para trás numa manobra tão ágil 
que ele se assustou atrás de mim. Eu é que deveria estar assus-
tado. O homem era bem velho, corcunda e esquelético, lem-
brava uma alma penada. Talvez ele tivesse sido algum dia o 
vigia daquela casa. 

– Seu lugar é na sala de aula, garoto! – ele gritou. – Esse 
espaço é reservado às irmãs do convento. Os alunos não podem 
circular por aqui! 

– E o que o senhor está fazendo aqui? – Não sei de onde 
surgiu a ideia de fazer essa pergunta, mas eu realmente estranhei 
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ver um homem em um lugar onde só deveria haver, suposta-
mente, mulheres. E santas. 

– Fedelho atrevido... saia já daqui! – ele esbravejou, esti-
cando os braços finos como se fosse me pegar. 

– Me desculpe! – Em pânico, esforçava-me para movi-
mentar depressa as rodas no chão de terra batida recoberta de 
pedriscos.

O velho ainda me seguiu durante um tempo até certificar-
-se de que eu estava longe o suficiente. Depois de algum tempo, 
meus braços doíam e eu relaxei, esticando-os sobre a cabeça. Foi 
quando senti uma bolada no meu peito. 

Eles, cerca de sete garotos da minha idade, me observa-
vam como eu devia ter observado o vigia fantasmagórico, com 
repulsa. Havia uma rede alta que nos separava, cercando as 
quadras de esportes. Eu podia terminar logo com a tensão dos 
garotos e devolver a bola que estava no meu colo, mas estava 
tão cansado da correria que não tinha forças para arremessá-la 
àquela altura. Eu não arriscaria jogá-la na rede e dar-lhes moti-
vos para duvidarem de mim. 

Demorou algum tempo até que alguém decidisse falar al-
guma coisa. 

– Ei, você... – Percebi que ele queria ter me posto algum 
apelido, mas não teve criatividade para isso. – Devolva a bola! 

– Ele não consegue – sussurrou um deles, segurando na 
grade da quadra. 

– Ele é paralítico? – perguntou outro. 
– É deformado. Olha os pés dele! – apontava o mais alto, 

fazendo cara de nojo. 
– Ele é da minha sala – falou o único que eu conhecia. 

Bruno Soares. – A Madre Superiora disse que ele teve poli...po-
limolielite. 

Finalmente consegui buscar fôlego. Lancei a bola o mais 
alto e distante que consegui. 




