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O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que 

tombaram antes de vencer. 

 
Abraham Lincoln 

 

Cérebro Trino 

Criado em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean. O autor relata que nosso 

cérebro é dividido em três unidades funcionais diferentes, cada uma 

responsável por uma resposta, como emoção, reação, ação e, até mesmo, 

a tomada de decisão. 
 

1. Cérebro reptiliano 

Promove reflexos simples, o que ocorre também em répteis, por isso o nome 

“reptiliano”. Assim como o nome já sugere, o cérebro reptiliano é aquele que 

corresponde ao sistema nervoso dos répteis. 

 

É responsável pelos reflexos e sensações simples que são essenciais para a 

nossa sobrevivência, como a respiração, frequência cardíaca, temperatura e 

equilíbrio. Note que esses reflexos são involuntários, ainda que fundamentais 

para a vida humana. Tende a ser mais compulsivo e preza pelas sensações 

essenciais para a sobrevivência. 
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2. Cérebro límbico 

 

Responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, por 

isso é considerado o cérebro emocional: ligação direta com a motricidade, 

regulação de processos metabólicos e o controle das emoções e dos 

comportamentos sociais. Grava memórias e comportamentos. Determina se 

alguma situação traz um sentimento ruim ou bom, regulando nossas 

emoções. Exerce influências, mesmo que inconscientes, sobre nossos 

valores e comportamento. 

 

3.   Cérebro racional, chamado de neocórtex.  

 

• Capacidade de aprendizagem e o pensamento mais racional. 

 

Lobo Frontal  

Necessidades individuais, planejamento, pensamento elaborado, emoção. 

Lobo Parietal  

Ligado a lógica matemática. Responsável pela sensação de tato, dor, 

temperatura e pressão. 

Lobo Temporal  

Reconhece intensidade do som e tons específicos. Possui um papel no 

processamento da memória e emoção 

Lobo Occipital  

Responsável pelo processamento da informação visual. 
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Lobo Límbico  

Está ligado nos aspectos do comportamento emocional e sexual e com o 

processamento da memória. 

O Cérebro Racional é o que diferencia o homem/primata dos 

demais animais. Segundo MacLean, é apenas pela presença do 

neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento 

abstrato e tem capacidade de gerar invenções. 

 
 

 


