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Atormentada por achar que tinha algum tipo de “bloqueio mental” por não conseguir ler ou 

entender os textos que precisava ler na escola, a canadense Barbara Arrowsmith-Young tinha 

episódios de depressão. Disléxica, ela completou a faculdade e fez pós-graduação graças à sua 

memória auditiva (gravava as aulas e decorava o necessário). Mas a sua maior conquista foi 

desenvolver a capacidade de contornar o problema, treinando seu próprio cérebro para pensar 

de forma diferente e compensar a dislexia. 

  

Autora do livro “The Woman Who Changed Her Brain: And Other Inspiring Stories of 

Pioneering Brain Transformation” (algo como “A mulher que mudou seu cérebro e outras 

histórias inspiradoras na modificação cerebral”, sem tradução para o português ainda), 

Arrowsmith-Young se impôs uma missão: conseguir fazer com que seu cérebro contornasse as 

áreas comprometidas pelas dislexia e voltasse a ler ou entender coisas simples, como a 

relação entre os ponteiros do relógio e a hora marcada. 

  

Sua inspiração foi a obra de um neurocientista russo, Aleksandr Luria, sobre um soldado ferido 

durante a guerra e que conseguiu se reabilitar, mesmo com o cérebro afetado por um tiro. 

  

“Eu reconheci alguém que descrevia exatamente o que eu sentia. Suas impressões eram as 

mesmas: viver a vida dentro de um eterno nevoeiro. Suas dificuldades eram as mesmas: ele 

não conseguia ler as horas em um relógio, entender as diferenças de tamanho sem desenhar e 

comparar, explicar a diferença entre frases como „o garoto correu atrás do cachorro‟ e „o 

cachorro correu atrás do garoto‟. Eu comecei a entender que talvez uma área do meu cérebro 

não funcionava adequadamente”, disse a pesquisadora ao jornal inglês The Guardian. 

  

Neuroplasticidade 

  

Reverter determinadas condições neurológicas é possível em diversos casos. Isso graças à 

chamada neuroplasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro “reescrever” rotas de 

acesso e com isso contornar problemas em determinadas áreas, processando as informações 

em áreas próximas. 

  

A teoria da neuroplasticidade é relativamente recente. Pouco mais de duas décadas atrás 

achava-se que após o início da idade adulta o cérebro tinha dificuldades de aprender novas 

atividades e que apenas no cérebro de jovens essas capacidades ainda eram possíveis. Agora 

se sabe que a velocidade de modificação pode diferir, mas ela jamais é perdida. 

  

Outro bestseller sobre o assunto é o “A cientista que curou seu próprio cérebro” (esse sim 

traduzido para o português pela Editora Ediouro), de Jill Bolte Taylor, uma neurocientista que 

também conseguiu reverter os efeitos neuronais causados por um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). Seu relato virou tema de uma palestra do famoso TED Talks, que vale a pena conferir. 
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http://www.oqueeutenho.com.br/25092/dislexia-e-possivel-treinar-o-proprio-cerebro-para-reverter-a-condicao.html/2_1254880_72709589_artem-chernyshevych


  

Exercícios e mudanças 

  

Arrowsmith-Young começou desenhando exercícios em cartões de papel. Basicamente ela 

desenhava relógios apontando horários diversos e pedia para alguém escrever as respostas 

corretas na parte de trás dos cartões. Ela começou então a tentar ler os relógios desenhados. 

Foram entre oito e 10 horas diárias de exercícios. Aos poucos ela se impôs exercícios mais 

difíceis. E os resultados foram aparecendo. 

  

“Eu me sentia mentalmente exausta, como nunca tinha sentido antes. Mas eu notei que algo 

estava mudando. Após três ou quatro meses eu percebi que algo estava mudando. Meu 

cérebro parecia ter mudando, me permitindo a processar e entender a informação. Eu 

conseguia assistir shows de TV, como os especiais do programa ‟60 minutos‟, e entender os 

contextos. Até mesmo textos de filosofia – que são difíceis de entender por conta do alto nível 

de abstração – eu consegui entender. Primeiro uma página, aos poucos mais e mais”, diz. 

  

Foram quatro anos de exercícios diários, quado ela resolveu projetar os testes para que eles 

ajudassem crianças com o mesmo problema que ela. Aos 35 anos ela fundou sua própria 

escola para crianças e adolescentes diagnosticados com dislexia e transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH). Hoje, aos 61 anos, ela é considerada uma das pioneiras das 

pesquisas com a neuroplasticidade cerebral, citada por neurocientistas como Oliver Sacks 

(outro grande autor de diversos livros sobre neurociências) e pesquisadores que trabalham 

com ciência de ponta. 

  

“Há tanto sofrimento causado por esse tipo de déficit cognitivo que confunde a execução de 

tarefas simples”, diz Arrowsmith-Young. “E quantas pessoas não conseguem fazer das suas 

vidas ou de suas carreiras o que sonharam tando, mas escolhem aquilo que lhes foi imputado 

pelo fato de terem essas limitações cognitivas – e que podem ser identificadas e treinadas 

para se tornamrem melhores. O cérebro pode ser modificado”, sentencia a pesquisadora. 

  

Fonte: O que eu tenho? [Portal]. Disponível em: 

<http://www.oqueeutenho.com.br/25092/dislexia-e-possivel-treinar-o-proprio-

cerebro-para-reverter-a-condicao.html#axzz1yR2AtXo4>. Acesso em: 21 jun. 2012. 
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