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As informações contidas neste livro foram compiladas a título de orientação geral em 
relação aos temas específi cos abordados, mas não substituem a orientação médica, sa-
nitária, farmacêutica ou de outra natureza profi ssional sobre situações peculiares e em 
locais específi cos. Por favor, consulte seu clínico geral antes de alterar, suspender ou 
iniciar qualquer tratamento médico. Tanto quanto é do conhecimento do autor, as in-
formações fornecidas são corretas e atualizadas até janeiro de 2012. A prática, as leis e 
as normas se modifi cam, e é recomendável que os leitores obtenham orientação pro-
fi ssional atualizada em qualquer uma dessas áreas. O autor e os editores, dentro dos 
parâmetros da lei, rejeitam qualquer responsabilidade pela utilização ou pelo mau uso 
das informações contidas neste livro.
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Introdução

escolhendo o Sol

O livro
Este livro foi escrito para ajudar você a entender como funciona sua mente e 
para oferecer um modelo a partir do qual você possa se desenvolver e aper-
feiçoar todas as áreas da sua vida.

No meu trabalho como psiquiatra e professor, as pessoas com frequên-
cia me apresentam comentários ou perguntas. Essas abordagens costumam 
centrar-se em problemas pessoais que elas não compreendem ou não con-
seguem resolver.

Eis alguns exemplos comuns:

Como faço para...
• me tornar a pessoa que eu gostaria de ser?
• ganhar autoconfi ança?
• ser feliz?
• fazer meu relacionamento funcionar?
• me tornar mais organizado e bem-sucedido?
• me manter motivado?
• me tornar mais efi ciente no trabalho?

Por que...
• me preocupo tanto?
• tenho uma opinião tão ruim a respeito de mim mesmo?
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10 • O paradoxo do Chimpanzé

• tenho a sensação de que me julgam o tempo todo?
• constantemente ajo contrariando o bom senso?
• às vezes sou tão irracional no meu modo de pensar?
• meu estado de humor oscila tanto?
• deixo as emoções me impedirem de atingir meu potencial profi ssional?

Por que não consigo...
• parar de me preocupar com o que os outros pensam?
• tomar decisões?
• controlar minha raiva?
• lidar com pessoas desagradáveis?
• parar de comer muito?
• permanecer fi el?
• parar de consumir bebidas alcoólicas em excesso?

E a lista continua!

O que este livro pode lhe oferecer
Ele pode ajudar você a:
• compreender como funciona a sua mente;
• entender a si mesmo e os outros;
• administrar suas emoções e seus pensamentos;
• melhorar sua qualidade de vida;
• ser mais feliz e obter mais sucesso;
• melhorar sua confi ança e sua autoestima;
• identifi car o que vem retendo você ou impedindo que tenha uma vida mais 

feliz e mais bem-sucedida.

A jornada do autodescobrimento e do 
desenvolvimento
Para ajudar você a compreender a si mesmo e os outros, nossa jornada por 
este livro cobrirá as sete áreas principais do nosso psiquismo:
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Introdução: Escolhendo o Sol • 11

1. Sua mente interior
2. Os outros
3. Comunicação
4. O mundo em que você vive
5. Manutenção da sua saúde
6. Sucesso
7. Felicidade

A jornada
1. Compreender a si 
mesmo

2. Compreender os outros

3. Comunicar-se com efi ciência

4. Viver em seu mundo

5. Manter sua 
saúde

6. Ter sucesso

7. Ser 
feliz
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12 • O paradoxo do Chimpanzé

Um modo fácil de distinguir essas sete áreas é considerá-las sete plane-
tas do “Universo Psicológico” pelo qual você está prestes a viajar. Assim, 
você pode trabalhar em cada planeta para aprimorar seu Universo. Em ter-
mos estritos, trata-se de um sistema solar, mas Universo é um pouco mais 
abrangente!

O Universo Psicológico

O Sol desse sistema representa o lugar perfeito em que você quer estar. É 
claro que, se conseguirmos pôr todos esses planetas em perfeito funciona-
mento, o Sol brilhará!

Você

O Planeta 
Dividido

O Planeta do 
Mundo Real

O Planeta das 
Sombras

O Planeta do 
Sucesso

O Planeta da 
Felicidade

Seu mundo Saúde Sucesso Felicidade

Os outros 

O Planeta 
dos Outros

Comunicação

O Planeta 
Conexão
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Introdução: Escolhendo o Sol • 13

Como você pôde ver, o primeiro planeta tem a ver com sua mente in-
terior e é o que mais precisa fi car em ordem. O modo de funcionamento 
da sua mente interior é complexo, e é explicado por um esquema simples, 
chamado “Modelo do Chimpanzé”.

O Modelo do Chimpanzé
• pretende ajudar você a compreender e gerenciar sua mente;
• baseia-se em um saber complexo;
• não é um princípio ou um dado científi co rigoroso, mas se aproxima disso 

por ser um modelo de funcionamento simples;
• facilita a compreensão e o uso da ciência do cérebro na vida cotidiana;
• consiste em conceitos, bem como em fatos;
• é divertido, mas tem um lado muito sério.

Preparação para a jornada
A fi m de nos prepararmos para a jornada, consideremos, em primeiro lugar, 
alguns pontos importantes:

Querer e aceitar a mudança
Para mudar ou melhorar, deve-se reconhecer que nem sempre as coisas fun-
cionam da maneira que você deseja, porque você nem sempre é a pessoa que 
quer ser, ou nem sempre parece controlar suas emoções, seu pensamento ou 
seus atos. Você precisa querer fazer algo a esse respeito e se dispor a aceitar 
a mudança.

É crucial saber o que pode e o que não pode ser mudado
Você tem que aceitar algumas coisas a seu próprio respeito, outras, não. É 
crucial saber diferenciá-las. Por exemplo, você não tem como eliminar o 
impulso de comer, os desejos sexuais nem os sentimentos automáticos de 
pânico ou ansiedade que surgem quando há perigo ou estresse; no entan-
to, pode administrá-los. Os exemplos do que você pode eliminar incluem 
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14 • O paradoxo do Chimpanzé

os pensamentos infrutíferos, irracionais ou negativos e os comportamentos 
destrutivos, como atormentar-se com autorrecriminações ou ter explosões 
de agressividade.

Reconhecer a diferença entre sonhos possíveis e 
impossíveis
Você precisa reconhecer o que é possível e o que não é. Por exemplo, é pos-
sível fi car em forma e saudável, ter confi ança e melhorar os relacionamentos. 
Mas não é possível sentir-se feliz o tempo todo ou esperar que todos gostem 
de você.

Compreender que este livro é sobre o desenvolvimento de 
uma habilidade
Administrar suas emoções e seus pensamentos é uma habilidade. Você deve 
se dispor a dedicar tempo para adquirir habilidades afetivas e também para 
perseverar nelas.

Você tem escolha
Sempre há opções na vida. Reconhecer isso e fazer as próprias escolhas é 
crucial.

Iniciando a jornada
Ao longo da viagem, talvez lhe venha a constatação de que algumas partes do 
livro encontram maior ressonância do que outras em você. Escolha as partes 
que lhe são pertinentes e foque nelas.

Comecemos a jornada.
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Parte 1

Exploração da Mente 
Interior
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Capítulo 1

A Mente Psicológica

Ao começarmos nossa jornada pelo Universo, precisamos ter uma noção 
básica do que há no interior de nossa cabeça e de como ela funciona. O cé-
rebro humano é complexo, então examinaremos uma versão simplifi cada. 
Para facilitar, é melhor considerá-lo um sistema de sete cérebros que traba-
lham em conjunto:

Segundo o modelo de Administração do Chimpanzé, três desses cére-
bros — o frontal, o límbico e o parietal — se combinam para formar a Mente 
Psicológica, e examinaremos apenas esses três. Lembre-se de que, em termos 
científi cos, isso está longe de ser exato, porém nos dará um modelo opera-
cional em que nos basearmos. A rigor, os outros cérebros contribuem de for-
ma signifi cativa para as emoções, o pensamento e a memória (ver Apêndice 
A para mais informações), mas, para nosso propósito, faremos uma drástica 
simplifi cação das coisas.

Os três cérebros psicológicos do nosso modelo, o frontal, o límbico e o 
parietal, são chamados de Humano, Chimpanzé e Computador. A bem da 

Parietal
Frontal

LímbicoOccipital

Cerebelo

Tronco cerebral

Temporal

O cérebro humano 
simplifi cado
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18 • O paradoxo do Chimpanzé

conveniência, deixaremos o lobo parietal representar muitas partes do cére-
bro, o que torna mais direto o nosso diagrama. Embora esses três cérebros 
procurem trabalhar juntos, é muito frequente entrarem em confl ito e luta-
rem entre si pela aquisição do controle — e é comum o Chimpanzé (cérebro 
límbico) sair vencedor!

Apresentando o Chimpanzé
Quando você estava no útero, dois cérebros diferentes, o frontal (Humano) e 
o límbico (Chimpanzé: uma máquina emocional), se desenvolveram de forma 
independente e depois se apresentaram um ao outro por meio da formação de 
conexões. Porém, descobriram que não concordavam quanto à maioria das 
coisas. Qualquer um desses dois cérebros, ou seres, poderia dirigir sozinho sua 
vida, mas eles tentam trabalhar juntos, e é aí que mora o problema. O Humano 
e o Chimpanzé têm personalidades independentes, com projetos, maneiras de 
pensar e modos de funcionar diferentes. Existem literalmente dois seres na sua 
cabeça! É importante entender que apenas um deles é você, o Humano.

O Chimpanzé é a máquina emocional que todos possuímos. Pensa inde-
pendentemente de nós e consegue tomar decisões. Proporciona pensamen-
tos emocionais e sentimentos que podem ser muito construtivos ou muito 
destrutivos. Não é bom nem mau, é apenas um Chimpanzé. O Paradoxo do 
Chimpanzé é que ele pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo ou as 
duas coisas ao mesmo tempo. O principal objetivo deste livro é ajudar você a 
administrar seu Chimpanzé, a tirar proveito da força e do poder dele quando 
trabalham a seu favor e a neutralizá-los quando não o fazem.

A Mente Psicológica
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A Mente Psicológica • 19

Ponto-chave
O Chimpanzé é uma máquina emocional que pensa independente-
mente de nós. Não é bom nem mau, é apenas um Chimpanzé.

Quando alguém sofre um acidente que lesiona o lobo frontal ou quando 
tem algum distúrbio ou uma doença que o afete, sua personalidade se altera. 
Com efeito, a parte do Humano no cérebro para de funcionar e a nova perso-
nalidade que se apresenta é o Chimpanzé. Com muita frequência, as pessoas 
afetadas dessa maneira se tornam desinibidas, perdem o discernimento, fi cam 
apáticas ou apresentam surtos de comportamento agressivo.

O CASO DE PHINEAS GAGE

Um dos primeiros exemplos a demonstrar que há duas personalida-

des diferentes numa mesma cabeça — representadas pelo Humano 

e pelo Chimpanzé — foi o de Phineas Gage. No fi m do século XIX, 

Gage arrumou um emprego numa companhia ferroviária. A função 

dele era preparar o terreno para a colocação de trilhos, explodin-

do qualquer pedregulho que fosse grande demais para ser retirado 

manualmente. Para isso, ele colocava explosivos sob a pedra e os 

socava com uma barra grossa de ferro antes de acender o pavio. 

Gage fora escolhido para esse trabalho arriscado por ser julgado cui-

dadoso, sóbrio e responsável. Numa ocasião, porém, ele acabou se 

distraindo num momento crucial e deixou a barra bater na pedra, o 

que acendeu uma fagulha. A explosão resultante lançou a barra de 

ferro no globo ocular de Gage, atravessando a frente de sua cabeça 

e saindo pelo alto do crânio. Na saída, a barra levou consigo uma 

parte do tecido cerebral do lobo frontal (Humano).

Exceto por fi car cego de um olho, Gage teve uma recuperação 

completa. Entretanto, sua personalidade foi totalmente alterada. Ele 

se tornou desbocado, agressivo e impulsivo. Na verdade, seu cére-

bro Humano se foi, restando-lhe apenas o Chimpanzé!
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20 • O paradoxo do Chimpanzé

Você é capaz de reconhecer a diferença entre seu raciocínio de Chim-
panzé e o de Humano sem ter nenhum conhecimento de ciência. Quan-
tas vezes falou consigo mesmo, tranquilizou-se ou travou batalhas em sua 
cabeça? É comum você ter ideias e sentimentos que não deseja e até ter 
condutas que, na mesma hora, sabe que fugiram do seu comando. Então, 
por que age assim? Como é possível que não tenha controle sobre seus 
pensamentos ou emoções e sobre os comportamentos que põe em prática? 
Como é possível que você seja duas pessoas muito diferentes em momen-
tos distintos?

A tecnologia, até certo ponto, ajuda a responder a essas perguntas. A 
ressonância magnética funcional mostra o sangue no seu cérebro indo 
para a área que está em uso. Quando você pensa de maneira calma e racio-
nal, vemos o sangue fl uir para a área frontal, o Humano em sua cabeça, e 
você se torna a pessoa que quer ser e que realmente é. Quando as emoções 
tomam conta e você fi ca um tanto irracional, principalmente quando está 
com raiva ou em um momento de angústia, o sangue fl ui para seu Chim-
panzé, e, de modo geral, você diz que não é assim que quer ser e que não 
deseja isso. A verdade é que seu Chimpanzé, a máquina emocional, domi-
na sua mente Humana.

Isso começa a explicar muitas coisas, tais como o motivo pelo qual você 
se preocupa, por que diz coisas no calor do momento e depois se arrepen-
de, por que não consegue parar de comer ou até por que não faz exercícios 
quando de fato quer fazê-los, mas simplesmente não se mexe. A lista é in-
terminável. Não se intrigue mais: não é você quem faz essas coisas, é seu 
Chimpanzé apoderando-se de você. Ter um Chimpanzé é como ser dono de 
um cachorro. Você não é responsável pela natureza do animal, mas sim por 
administrá-lo e mantê-lo bem comportado. Esse é um ponto importantíssi-
mo, e você deve parar e pensar nele, porque é algo crucial para sua felicidade 
e seu sucesso na vida.

Ponto-chave
Você não é responsável pela natureza do seu Chimpanzé, mas sim 
por administrá-lo.
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A Mente Psicológica • 21

O Chimpanzé interior
Reiterando, o Chimpanzé que existe em sua cabeça é uma entidade inde-
pendente. Nasceu junto com você, mas, na verdade, nada tem a ver com 
você como Humano. É apenas uma parte da sua maquinaria. Por exem-
plo, ao nascer, você recebeu certa cor de olhos. Não a escolheu, ela lhe foi 
atribuída. Estava nos seus genes. Não há muito que se possa fazer quanto 
a isso, de modo que você aceita a cor dos seus olhos e leva a vida adiante. 
De forma similar, você não escolheu seu Chimpanzé: ele lhe foi atribuído 
e você precisa aceitá-lo. Ele tem mente própria e pensa com ideias originais, 
que não são as suas. É uma máquina viva, feita para servir a um propósi-
to, que é o de garantir a geração seguinte. Tem personalidade própria e a 
capacidade de dirigir sua vida por você, em geral não muito bem. Trata-se 
de uma máquina emocional extremamente poderosa.

Talvez você queira dar um nome ao seu Chimpanzé e se apresentar a ele, 
porque ele desempenha um dos papéis mais importantes na sua vida. Ao 
longo dos anos, você (o Humano) e seu Chimpanzé (sua máquina de racio-
cínio emocional) entrarão em combate com frequência.

Ponto-chave
Um dos segredos do sucesso e da felicidade é aprender a conviver 
com seu Chimpanzé sem se deixar ser mordido ou atacado por ele. 
Para tanto, você precisa compreender como o seu Chimpanzé se 
comporta e o motivo para ele pensar e agir da maneira como o 
faz. Você também deve entender o seu Humano e não o confundir 
com o Chimpanzé.

E então, 
qual é o meu 

nome?
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22 • O paradoxo do Chimpanzé

Portanto, a Mente Psicológica tem duas máquinas independentes de pen-
sar, que também interpretam as nossas experiências de forma independente.

• O Humano é você e você mora no seu lobo frontal.
• O Chimpanzé é sua máquina emocional, que lhe foi atribuída quando você 

nasceu e vive no seu sistema límbico.

A terceira parte da Mente Psicológica
A Mente Psicológica também tem uma área de armazenamento de ideias 
e comportamentos, chamada Computador, que fi ca espalhada pelo cérebro 
inteiro.

Os dois seres que pensam e depois interpretam

O Computador armazena informações nele colocadas pelo Chimpanzé 
ou pelo Humano. Depois, usa essas informações para você agir automatica-
mente com base nelas, ou ele serve como ponto de referência.

Humano Chimpanzé

Computador

Armazenamento de informações para consulta
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A Mente Psicológica • 23

Agora que você tem uma noção básica do que há no interior da sua cabe-
ça, vamos começar nossa viagem pelo Universo Psicológico. Veremos como 
você funciona com seu Humano, seu Chimpanzé e seu Computador em si-
tuações diferentes e de que maneira pode usá-los em seu benefício e para se 
compreender melhor.

Resumo dos pontos-chave
• A Mente Psicológica é composta de três cérebros separados: Humano, 

Chimpanzé e Computador.
• Você é o Humano.
• Seu Chimpanzé é uma máquina emocional de pensar.
• Seu Computador é uma área de armazenamento e uma máquina de fun-

cionamento automático.
• Qualquer um desses três pode assumir o controle completo, mas eles cos-

tumam trabalhar juntos.

EXERCÍCIO SUGERIDO
Hora do desenvolvimento

O que é “hora do desenvolvimento” e por que separar um momento 

para ela?

Simplifi cando, “hora do desenvolvimento” é um momento reserva-

do especifi camente para você refl etir sobre como tem administrado 

a si próprio. Você tirará o máximo proveito do modelo do Chimpan-

zé, do Humano e do Computador se passar algum tempo elaboran-

do os conceitos envolvidos em cada um e então implementando-

-os. A melhor maneira de se certifi car de estabelecer uma “hora do 

desenvolvimento” é transformá-la num hábito. Os hábitos se criam 

quando são coisas fáceis de fazer. Assim, reservar uma hora espe-

cífi ca do dia que seja sagrada para pensar no seu desenvolvimento 

aumentará a probabilidade de que ela aconteça regularmente. Essa 
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sessão precisa ser fácil de fazer, senão seu Chimpanzé não vai con-

cordar e você não conseguirá realizá-la! Por exemplo, uma sessão 

programada para durar dez minutos tem mais chance de se tornar 

um hábito do que uma com duração de uma hora. Procure reservar 

dez minutos por dia. Ao refl etir durante a hora do desenvolvimento, 

o Humano revê e modifi ca o que há no Computador. Como vere-

mos em capítulos mais à frente, isso é crucial para administrar seu 

Chimpanzé.

O que fazer

Durante esse período, você precisa reconsiderar as 24 horas anterio-

res e refl etir sobre como lidou com seu Chimpanzé. Mantenha um 

livro de registro e escreva apenas uma ou duas linhas por dia, o que 

o ajudará a concentrar a mente em como aprimorar seu modo de 

fazer as coisas ou sua forma de pensar. Esse procedimento também 

auxiliará na elaboração dos pontos levantados neste livro.

Um exemplo

Eis uma sugestão para as primeiras sessões. Procure melhorar sua 

capacidade de reconhecer quando seu Chimpanzé está sequestran-

do você por meio de ideias, sentimentos e comportamentos que 

você não quer ter. Ao fazer isso, você aprende a reconhecer a di-

ferença entre si mesmo e seu Chimpanzé e a saber quem está no 

comando em determinado momento. Isso ajudará a deixar claro que 

há dois cérebros em funcionamento na sua cabeça e que só um de-

les é você. 
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D esde a concepção, desenvolvemos dois 
cérebros diferentes — o frontal e o lím-

bico — que se comunicam por meio de co-
nexões. Embora tentem trabalhar juntos, 
esses dois cérebros têm personalidades 
independentes, com maneiras de pensar e 
modos de funcionamento completamente 
distintos. É como se existissem dois seres 
em nossa cabeça.

O cérebro frontal, chamado aqui de Hu-
mano, é o responsável pelo pensamento ló-
gico, se baseia em fatos e busca a verdade. 
Já o cérebro límbico, o Chimpanzé, é uma 
máquina emocional que tem como objetivo 
garantir a perpetuação da espécie. Ele pen-
sa independentemente do Humano e leva 
em conta sentimentos para nortear ações 
que podem ser muito construtivas ou mui-
to destrutivas, conforme nossa maneira de 
lidar com ele.

Em O paradoxo do Chimpanzé, o psiquia-
tra, consultor e professor Steve Peters apre-
senta um programa completo de gerencia-
mento mental que, com base em fatos e 
pesquisas científi cas, nos permite entender 
e administrar nosso cérebro emocional, de 
modo a tirar proveito de sua força quando 
ele trabalha a nosso favor e a neutralizá-lo 
quando age contra nós. Por meio de exem-
plos claros, diagramas e exercícios práticos, 
somos levados a conhecer o funcionamento 
de cada parte de nossa mente e a desenvol-
ver os hábitos e as habilidades emocionais 
que nos permitirão alcançar uma vida mais 
feliz e bem-sucedida.

Por que tantas vezes sentimos que estamos nos sabotando, agimos de 
forma irracional ou nos deixamos levar pela emoção? E por que em geral, 
quando isso acontece, a sensação é de que não estamos no controle? A 

resposta é: porque de fato não estamos.
Embora dotados de um cérebro lógico, que pondera antes de cada decisão, 

também temos um cérebro primitivo, que reage às situações sempre de ma-
neira emocional. Esse cérebro é o Chimpanzé. Ele pode ser seu melhor amigo 
ou pior inimigo – esse é o paradoxo.

Neste livro, o professor e consultor Steve Peters apresenta um programa 
de treinamento mental que vai ajudá-lo a entender o eterno confronto entre 
esses dois cérebros tão distintos e como cada embate afeta diretamente sua 
vida, revelando métodos práticos e efi cazes de explorar o melhor dessas duas 
naturezas a fi m de criar para si uma realidade de sucesso e bem-estar.

“Steve Peters é a pessoa mais importante da minha carreira.”
Victoria Pendleton, campeã mundial e olímpica de ciclismo

“Ele é o melhor. Atingi o máximo de consistência nos meus 
tempos no Liverpool e na seleção inglesa depois de me 

consultar com Steve.”
Steven Gerrard, jogador de futebol

“Steve e seu livro são capazes de PEGAR uma equipe 

na qual predominam a vaidade, a insegurança e a emoção e 

transformá-la num grupo harmonioso, no qual o conjunto 

é maior que a soma de suas partes.”
Sue Garrard, vice-presidente global sênior de comunicações da Unilever

O professor Steve Peters 
atua há mais de vinte anos no campo da 
psiquiatria clínica e é consultor especializa-
do em otimizar o funcionamento da mente. 
Formado em matemática, pedagogia e me-
dicina, com mestrado em educação médica 
e pós-graduações em medicina do espor te, 
educação e psiquiatria, é professor adjunto 
e reitor da faculdade de medicina da Uni-
versidade de Sheffi eld e membro da banca 
examinadora do Real Colégio de Psiquiatria. 
Trabalha também com esportes de alto ren-
dimento, é psiquiatra residente da equipe de 
ciclismo profi ssional Sky Pro Cycling Team 
e consultor em psiquiatria do Liverpool 
FC. Foi psiquiatra residente da Federação 
Britânica de Ciclismo entre 2001 e 2014. 
Atribuiu-se às técnicas de administração 
da mente do professor Peters o mérito pela 
transformação do desempenho dos ciclis-
tas britânicos de elite, o que os ajudou a 
conquistar doze medalhas olímpicas nos 
Jogos de L ondres, oito delas de ouro.

www.intrinseca.com.br
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