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LIMITAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA
DA INTEGRAÇÃO DO PASSADO,
PRESENTE E FUTURO COMO ELOS DA
ESPIRAL DA AUTO-SUPERAÇÃO

Não obstante todo nosso avanço no
conhecimento científico, sociológico e
filosófico, o que sabemos sobre pessoas
portadoras de necessidades especiais é
restrito e, ainda hoje, cheio de vieses e
(pré)conceitos teóricos. A sociedade tendo
expectativas distorcidas quanto aos
"deficientes" (limitados físicos), trata-os,
individualmente, como os mais indefesos e
dignos de dó dos mortais. É aqui, pois, que
reside um dos maiores problemas que se
deparam às pessoas portadoras de limitação
física. Devido à grande proteção ou mesmo
superproteção dos pais ou responsáveis pela

educação e cuidado das crianças,
fisicamente limitadas, estas nem sempre
recebem estimulação apropriada para seu
desenvolvimento, chegando a ter, até
mesmo, anos de atraso, ao iniciarem a
educação formal, comparadas aos alunos
"normais". Tais atitudes são reprováveis e
desastrosas àquelas crianças que, não tendo
uma estimulação apropriada ao seu
desenvolvimento, podem sofrer danos
irreparáveis ou encontrar-se em situações
difíceis e embaraçosas, desnecessárias e
plenamente evitáveis, fossem propiciadas
maiores informações às pessoas que com
elas convivem, e muito se ganharia nesse
processo de formação. Destarte, urge
rompermos com os paradigmas obsoletos.
Proporcionando ao portador de limitação
física uma participação ativa no processo
socio-político-histórico-cultural da
sociedade vigente e futura, os resultados
advirão.
A jovem Flávia Cristiane Fuga e Silva, de
26 anos, com paralisia cerebral, recebeu sua
carteira de advogada, após cinco anos de

faculdade e três exames da OAB-SP. Flávia
praticamente não fala e se locomove com o
auxílio de uma cadeira de rodas. Foi
aprovada no exame 133, da Ordem dos
Advogados do Brasil, OAB/SP, realizado
em agosto de 2007, em que 84,1% dos
17.871 candidatos foram reprovados. É uma
façanha estupenda, sem dúvida. Segundo o
presidente da OAB, em São José dos
Campos, Luiz Carlos Pêgas, "a aprovação
de Flávia foi um marco. A OAB, em São
Paulo, sempre defendeu os fisicamente
limitados, mas não tinha advogados com
paralisia cerebral." (1)
Outro extraordinário exemplo identificamos
em Alisson Fernandes dos Santos, que
defendeu dissertação de mestrado na
Universidade Federal do Paraná UFPR
(com ajuda de intérprete). Com problema
congênito que lhe causou surdez profunda
bilateral (dos dois ouvidos) ele se comunica
apenas via leitura labial. (2) Alisson
concluiu o mestrado aos 32 anos. Formado
em farmácia e bioquímica, pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-

PR), Alisson acabou de receber o título de
mestre em ciências farmacêuticas com
ênfase em análises clínicas pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e é
o primeiro aluno surdo a receber o título na
instituição. (3)
Santos sempre quis fazer mestrado, pois
gosta muito de estudar, de ler e ainda quer
fazer doutorado. Ele lembra que sempre
teve dificuldade em todas as etapas, mas
sempre as superou com o apoio familiar.
"As barreiras foram muitas e as pessoas não
podem desistir, ninguém pode atrapalhar a
nossa vontade de crescer sempre", enfatiza
Alisson. "(4) Defendemos a idéia que
"deficiência" é, apenas, uma limitação
física. Portanto, não é senão uma
característica valorada negativamente em
função de uma norma de "eficiência" que
lhe serve de padrão. Desse modo,
paralíticos, surdos, mudos e cegos, sob essa
égide valorativa de "eficiência", são
considerados "deficientes", isto é, aqueles
cuja "eficiência" é falha é insuficiente, e
não tem como ser vencida, superada.

Entendendo que o limitado físico não sofre
de falta de "eficiência", postulamos que
esse indivíduo não é deficiente, porém, está
temporariamente restrito para fazer algo.
Sob esse raciocínio, acreditamos que na
limitação, momentaneamente, não se pode
fazer algo, mas que se podem buscar meios
para superar, vencer, quebrar limites,
expandir, ampliar horizontes, levando a
barreira limite para mais distante do ponto
anterior.
Trata-se, aqui, da diferença entre o ser
(espírito) e o estado da pessoa humana.
Como vimos , quando tratamos de limites,
esses, de um modo ou de outro, podem ser
superados. E se não o forem, no momento,
não devem constituir motivo de desânimo e,
muito menos, de desistência.
Um texto de Francisco José de Lima cita
como exemplo, o pianista "João Carlos
Martins, que, após uma história de
acidentes, envolvendo-lhe a capacidade
motora das mãos e braços (lesão no braço
direito, em 1965; síndrome de movimentos
repetitivos, em 1979; hematoma cerebral e

paralisia parcial, decorrentes de um assalto
que sofreu em 1995, a ponto de seu
desempenho ao piano ter sido considerado
errático, o que o afastou do instrumento por
dois longos períodos de oito anos, ele não
desanimou e, com o incentivo do pai
nonagenário, com auxílio de fisioterapia e
de uma reprogramação das funções
cerebrais da fala e da digitação, superou sua
limitação física, voltando a tocar piano e
tornando-se o único pianista a ter gravado a
integral de Bach para o teclado." (5)
Francisco Lima consigna, ainda, que "tal
façanha só foi possível após ter o pianista
sido submetido a um tratamento em um dos
maiores centros neurológicos do mundo -- o
Jackson Memorial, nos EUA. Contudo,
João Carlos Martins não preservou o
completo controle motor do antebraço
direito para as atividades mais simples, às
quais teve de readaptar-se (aprender, por
exemplo, a escrever com a mão esquerda) e
ficou com uma seqüela permanente que o
esgota. Obrigou-se, pois, a uma verdadeira
"dieta do silêncio": todas as vezes em que

toca ao piano, João Carlos Martins tem de
ficar pelo menos três horas sem falar, antes
da apresentação."(6)
Concebemos que as limitações de hoje
poderão, no futuro, ser suplantadas,
fisiológica ou tecnologicamente. Francisco
José registra, ainda, como exemplo: "uma
garotinha de 7 anos de idade pode trazer nas
mãos um quilo de trigo, da padaria até sua
casa, com a mesma eficiência com que seu
pai traria cinco quilos de açúcar. Porém,
nem o pai conseguiria trazer nas mãos
cinqüenta quilos, nem a filha dez. Dentro de
suas limitações (força física, por exemplo),
tanto a garotinha quanto o pai podem
desempenhar eficientemente sua tarefa.
Mais ainda, dando-lhes condições extras
(um carrinho de mão por exemplo), ambos
poderiam superar seus limites, uma vez que
não são deficientes, mas estão limitados
quanto à força física. Destarte, da mesma
forma que hoje a garotinha não pode
carregar cinco quilos de trigo, mas poderá
fazê-lo no futuro, quando adulta, seu pai
(hoje no vigor da força física) pode carregar

cinco quilos de açúcar, porém talvez não
possa fazê-lo no futuro, quando se tornar
um ancião."(7)
Assim, o que seria para muitos uma
deficiência, nada mais é do que mera
limitação. Por exemplo: "poderia uma
pessoa privada do movimento das pernas e
dos dedos da mão pintar uma tela com um
pincel? Não! Responderiam afoitamente os
defensores da deficiência. Sim! Afirmamos
nós: vide Renoir, que, tendo a limitação
física descrita acima, a superou, bastando,
para tanto, que alguém lhe afivelasse o
pincel à mão para que ele pintasse nas telas
os mais alegres quadros de sua vida, mesmo
com a intensa dor de que padecia." (8)
Embora nossa experiência no mundo nos
condicione de muitas maneiras, o cérebro,
sem dúvida, possui uma capacidade
espantosa de se reconfigurar de acordo com
a informação que recebe de fora. Em se
superando os limites físicos humanos, têm
surgido, no meio clínico, tendências, teorias
e práticas médicas ou de laboratório, que
vislumbram a possibilidade de encontrar,

não em células cognitivas ou sensoriais, a
"fonte" de tudo, em termos de
individualidade, força de vontade, etc., mas
levar à descoberta de que a memória,
enquanto expressão espiritual, permite
incursões seguidas e constantes ao
manancial mnemônico das vidas sucessivas
(reencarnações) pelo resgate e acesso a
informações que, notada e
comprovadamente, não tenham origem em
experiências, vivências e aprendizados
desta existência, o que pode ajudar no
processo de auto-superação.
Allan Kardec faz analogia entre os esforços
físico-corporais (motores) e os intelectivos,
dizendo que "[...] nos trabalhos da
inteligência, estropia-se o cérebro, que é o
do pensamento. Mas, por se haver quebrado
o instrumento, não se segue que o mesmo
tenha acontecido ao Espírito. Este
permanece intacto e, desde que se liberte da
matéria, gozará, tanto quanto qualquer
outro, da plenitude das suas faculdades." (9)
Esta importante consideração contida na
"Introdução", de O Livro dos Espíritos,

poderá ser a conclusão a que a ciência
médica chegará, dentro em breve, para a
explicação da superação humana em
relação a determinadas patologias cerebrais,
quando, por meio de terapias e tratamentos,
o "cérebro" doente consiga "responder", de
modo satisfatório, a determinados desafios,
quando será possível conceituar que o
Espírito, sede da individualidade humana,
ser imortal, é a fonte da inteligência e por
ela se manifesta, independentemente, do
cérebro - enquanto estrutura puramente
orgânica para nós espíritas. Alguém que
desenvolve importante trabalho em dada
área do conhecimento humano (medicina,
física, biologia, pedagogia, filosofia,
direito, etc.), e que envereda
sucessivamente, por mais de uma
existência, na aplicação prática e na
vivência teórica de tais disciplinas, resgata,
com certeza, experiências pretéritas - que
não são, conforme explica a ciência
material, apenas resultado de leituras e de
estudos atuais - fazendo delas determinadas
"etapas" para a conquista de dado êxito

presente. Na memória, "São-lhe como que
presentes todos os atos de que tenha
interesse em lembrar-se. Os outros lhe
permanecem mais ou menos vagos na
mente, ou esquecidos de todo". (10)
No item 370, de O Livro dos Espíritos, o
Codificador busca dos Espíritos a
justificação da relação entre os órgãos
cerebrais e as faculdades morais e
intelectuais (do Espírito), e deles recebe
esta magnífica resposta: "Não confundais o
efeito com a causa. O Espírito dispõe
sempre das faculdades que lhe são próprias.
Ora, não são os órgãos que dão as
faculdades, e sim estas que impulsionam o
desenvolvimento dos órgãos"(11), mesmo
que, adiante, seja bem colocado "que a
matéria pode, vez por outra, cercear as
faculdades espirituais, por limitações
físicas" (como, aliás, consta, à frente, no
item 373). (12)
De modo pontual e conclusivo, Kardec
contribui com a lição espiritual,
argumentando: "Encarnado, traz o Espírito
certas predisposições e, se se admitir que a

cada uma corresponda no cérebro um
órgão, o desenvolvimento desses órgãos
será efeito e não causa. Se nos órgãos
estivesse o princípio das faculdades, o
homem seria máquina sem livre arbítrio e
sem a responsabilidade de seus atos.
Forçoso então fora admitir-se que os
maiores gênios, os sábios, os poetas, os
artistas, só o são porque o acaso lhes deu
órgãos especiais, donde se seguiria que,
sem esses órgãos, não teriam sido gênios e
que, assim, o maior dos imbecis houvera
podido ser um Newton, um Vergílio, ou um
Rafael, desde que de certos órgãos se
achassem providos." (13)
Nos debates sobre as funções cerebrais, a
noção de integralidade humana (como
Espírito, em verdade) poderá ser a próxima
descoberta científica, integrando, de uma
vez por todas, passado, presente e futuro
como elos da espiral evolutiva.
Descobrindo o Espírito em totalidade, a
ciência humana entenderá melhor o porquê
de tantas diferenças psicológicas e
sensoriais entre os homens de todos os

tempos. Por que uns superam os limites
físicos e outros se entregam inermes a tais
situações? A reencarnação é a melhor tese
explicativa.
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