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O E-book Amplamente: desafios em Saúde, consiste em uma coletânea de artigos
científicos, oriundos de fundamentos e experiências médicas, com diversos objetivos, e
de várias localidades do Brasil. O livro é estruturado por textos de profissionais da área
de Saúde que também são pesquisadores, nas modalidades de Pesquisa Concluída,
Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico, Revisão Bibliográfica, Relato de
Experiência e Relatórios específicos.
A temática direcionada aos desafios em Saúde, de forma factual, aponta para uma
multiplicidade de fatores emergentes no cotidiano dos profissionais dessa área,
imbricadas às questões comumente abordadas no âmbito da pesquisa. Fatores que, em
muitas discussões, acabam ficando de fora dos debates, sobretudo por trazer à tona, de
forma interseccional, aspectos não centralizados às temáticas mais corriqueiras.
No âmbito da Saúde, os desafios cotidianos vêm, cada vez mais, ficando
complexos e delicados, envolvendo questões sociais de saúde pública, condições
adequadas de trabalho, demandas das especialidades médicas, entre outros aspectos
importantes nesse contexto. Dessa forma, este livro está estruturado na articulação da
diversidade de situações que desafiam os profissionais da Saúde diariamente, com o
compartilhamento de experiências em forma de relatos, interpretações, análises,
avaliações e reflexões.
Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido
todas as pessoas para leitura do E-book Amplamente: desafios em Saúde, sobretudo para
conhecer diversas temáticas e desafios das Ciências Médicas, a partir do
compartilhamento de diversos profissionais da Saúde.
Luciano Luan Gomes Paiva
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CAPÍTULO X
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DE
ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE
Renato dos Santos Lisboa 38
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RESUMO:
O presente estudo discorre acerca do conceito de inteligência emocional, pelo viés da
psicanálise, aplicado às práticas de estudos de alunos de alta performance, no processo
preparatório para ENEM ou concursos públicos com altos níveis de concorrência. A
inteligência emocional é um conceito relativamente novo em meio acadêmico, contudo,
consubstanciado por elementos há muito tempo estudados, sobretudo, no campo da
psicologia. Dentre eles, as emoções, a inteligência, e a capacidade de autoconsciência
acerca do modo como essas habilidades cognitivas podem ser determinantes para saúde
mental, resolução de problemas, tomada de decisão e qualidade de vida no geral. De modo
que, a análise aqui apresentada, se referenciou em uma revisão da literatura recente, a
respeito da compreensão sobre a inteligência emocional, funcionamento da rotina de
alunos de alto desempenho e a forma como a psicanálise atualmente interpreta e prevê
essa relação. Portanto, considera-se a importância de articulação nesse tema, por se tratar
de discussão recente, requerendo mais aprofundamento na área, sobretudo na perspectiva
psicanalítica, uma vez que são escassas as articulações nessa linha epistemológica e
científica.
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Emocional. Psicanálise. Alta performance.

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A STRATEGY FOR THE SUCCESS OF
HIGH PERFORMANCE STUDENTS
ABSTRACT:
The present study discusses the concept of emotional intelligence, from the perspective
of psychoanalysis, applied to the study practices of high performance students, in the
preparatory process for ENEM or public tenders with high levels of competition.
Emotional intelligence is a relatively new concept in academia, however, embodied by
elements long studied, especially in the field of psychology. Among them, emotions,
38

Psicanalista Clínico, Jornalista, Coach e Advogado, foi responsável pela maior negociação Trabalhista do Brasil, é
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intelligence, and the capacity for self-awareness about how these cognitive skills can be
determinant for mental health, problem solving, decision making and quality of life in
general. So, the analysis presented here, was referenced in a recent literature review,
regarding the understanding of emotional intelligence, the functioning of high
performance students' routine and the way psychoanalysis currently interprets and
predicts this relationship. Therefore, it is considered the importance of articulation on this
theme, as it is a recent discussion, requiring more depth in the area, especially in the
psychoanalytic perspective, since the articulations in this epistemological and scientific
line are scarce.
KEYWORDS: Emotional intelligence. Psychoanalysis. High performance.

INTRODUÇÃO
O conceito de inteligência emocional tem se delineado na literatura, de forma
bastante recente. De modo que, diversos autores, sobretudo, nas áreas da psicologia
positiva e da neurociências têm se debruçado sobre este tema, a fim de, apresentar
explicações acerca da inteligência emocional, ou a respeito de modos para seu melhor
funcionamento.
De modo que, um tema que entra em convergência, quando se discute a
inteligência emocional, são os relevantes contextos de estresse, associados a situações
que envolvem conjunturas, tais como, a aprovação no ENEM e concursos públicos,
sobretudo, pelos consideráveis níveis de competitividade e exigências qualificatórias que
demandam em cada um desses cenários.
Desde 1999 o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, é utilizado por algumas
Instituições de Ensino Superior IES brasileiras, como requisito para ingresso ao ensino
superior (INEP, 2018). Se tornando, portanto, gradativamente nestes últimos 20 anos, o
modelo de avaliação mais concorrido, para ingresso na qualificação acadêmica.
O ENEM atualmente é considerado o maior vestibular no Brasil, sobretudo, para
as instituições públicas, o sistema de ingresso pode ser realizado através de três modelos
sistêmicos, sendo eles: Sistema de seleção unificada (SISU), destinado ao ingresso nas
universidades e institutos federal e estadual; o Programa Universidade para todos
(PROUNI) que seleciona alunos com bolsas integrais ou parciais para faculdades, centros
universitários e universidades privadas; e o Fundo de financiamento estudantil (FIES)
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que disponibiliza financiamento parcial ou integral para ingresso em faculdades, centros
universitários e universidades privadas.
Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- INEP (2019) apontam que em 2018 foram 5. 513,747 milhões de pessoas inscritas no
Exame Nacional do Ensino médio ENEM. Desses, apenas 3.893, 743 milhões
compareceram aos dois dias de provas. Portanto, se tornando um grupo de ampla
concorrência para uma vaga em cursos de ensino superior.
Dentre os cursos com maior procura no SISU, por exemplo, estão: administração;
direito; pedagogia; medicina; educação física; engenharia civil; ciências biológicas;
enfermagem; psicologia e ciências contábeis. Contudo, entre os de maior concorrência
destacam-se: medicina (47,6); educação física (35,67); direito (35,2); administração
(29,7) e pedagogia (26,41), sendo estes números de candidatos por vaga (SISU, 2018).
O censo do INEP em 2017 apontou que, no Brasil, há um registro de 296
Instituições de ensino superior (IES) em nível público, e 2.152 na esfera privada (INEP,
2018). Dessas, cerca de 1.434 IES utilizam o ENEM, como porta de ingresso. Vale
ressaltar, que algumas instituições utilizam o modelo misto, onde além da nota do ENEM,
é requerida também outra etapa de avaliação realizada pela própria instituição (MATIAS,
TOLEDO, 2016).
Em outra vertente, para além da graduação, está a corrida pela tão concorrida
efetivação no mercado de trabalho. Assim, os concursos públicos se configuram como
uma das alternativas mais cobiçadas entre os brasileiros. A carreira pública se torna
atrativa pela conjuntura salarial, que geralmente é melhor empregada do que na esfera
privada e, sobretudo, pelo seu teor de estabilidade e possibilidade de estabelecimento de
plano de cargos e carreira.
Os últimos concursos para analista do INSS; operacional e administrativo dos
correios, e bancários da caixa econômica federal, juntos mobilizaram mais de 4 milhões
de candidatos inscritos (JCCONCURSOS, 2019). Todavia, Granato (2019) salienta que
os concursos que exigem maior nível de desempenho, considerando alto grau de
exigências, e a concorrência maciça são: concursos da Receita Federal; Instituto Nacional
de

Seguro

Social-INSS;

Departamento
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de

Trânsito-DETRAN;

Departamento

Penitenciário Nacional-DEPEN; POLÍCIA CIVIL; Magistratura no Tribunal de JustiçaTJ; Defensoria Pública; Secretaria da Fazenda; Tribunal de Contas da União TCU; e
Tribunal de Contas dos Estados TCE.
Embora haja uma frenética preocupação em torno de uma aprovação em um
concurso público, Aragão (2017) chama atenção para outros fatores que são de grande
relevância na busca deste propósito. E um dos fatores destacados, se refere à concorrência
real que diz respeito à possibilidade de fato de uma convocação. Nesse aspecto, o autor
salienta que apenas uma pequena parcela dos candidatos estão realmente aptos na
competição sendo, portanto, necessário uma estratégia que permita o máximo de
nivelamento com esses candidatos, para que haja uma efetiva chance de convocação.
Diante do exposto, este estudo visa compreender de que modo a estratégia de
inteligência emocional pode contribuir para processo de aprovação dos estudantes, nos
concursos nacionais mais concorridos. Considerando, por exemplo, o ENEM voltado para
os cursos de maior concorrência, tais como, medicina e direito; e os concursos públicos
com altos níveis de concorrência real, a título de exemplo, magistratura, ministério
público e auditores fiscais.
Para tanto, esta pesquisa se debruçou no conceito de emoções para discorrer sobre
como é possível gerir as suas próprias emoções, enfrentar as emoções dos outros e lidar
com a concorrência; discutindo sobre de que maneira a psicanálise explica a inteligência
emocional como fundamental no processo de preparação, não apenas abdicando dos
relacionamentos sociais, mas também em administrar e suportar um ritmo de estudo de
longas jornadas diárias, ter disciplina, manter o foco, absorver as pressões familiares e
dos amigos; e ainda apresentar reflexões acerca da importância da inteligência emocional
para prática esportiva diária e uma alimentação equilibrada neste processo, apontando
tratamento

psicanalítico,

nutrição

emocional,

reestruturação

comportamental,

reprogramação cerebral, reprogramação dos hábitos e hipnoterapia como estratégia para
a manutenção do foco.
Portanto, este estudo se justifica, primeiramente, porque permite a compreensão
de conceitos em relação a temas de relevância para a sociedade. Visto, o seu caráter
significativo de contribuição não só para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade
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em geral e, sobretudo, ao público alvo, estudantes e concurseiros que se permitirão na
reflexão sobre a importância de trabalhar sua saúde mental, como parte essencial do
processo de estudos e alto desempenho.

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo exploratório de caráter
qualitativo, utilizando como método a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) em
artigos publicados entre os anos de 2015 a 2019. Esse método científico possibilita buscar
e analisar artigos de uma determinada área da ciência, visto que esse tipo de pesquisa nos
permite ter uma visão mais ampliada do tema, confrontar ideias ou concordância
existentes entre os autores (GIL, 2008).
Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, no qual é elaborada
através de matérias documentais que se fundamenta nas contribuições de diversos autores
sobre determinado assunto.
Para a construção deste trabalho, foi delimitado o objeto de estudo, e
posteriormente feito uma pesquisa exploratória, cuja finalidade foi obter uma maior
aproximação do tema por meio da leitura de textos, artigos e livros. Na análise dos textos
foram avaliados os contextos referentes aos conceitos de emoção e inteligência
emocional, e de que forma estes interagem no processo de estudos voltados para
concursos públicos em alto grau de concorrência. Utilizamos como palavras-chave:
inteligência emocional, emoções, desempenho e psicanálise.
Assim, estabeleceram-se critérios de inclusão e exclusão para as buscas dos dados
desta revisão bibliográfica. Características para inclusão: trabalhos científicos publicados
no intervalo dos últimos 05 anos; artigos publicados em revistas científicas, disponíveis
na íntegra e para acesso público com download gratuito em língua portuguesa; e
qualidade da descrição do desfecho a ser estudado. E para exclusão foram escolhidos os
seguintes critérios: publicações em línguas estrangeiras; trabalhos que não estavam no
período de publicação estabelecido; artigos duplicados.
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Dentro dos critérios, buscaram-se material de interesse na base de dados dos
Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A coleta de dados foi iniciada e
finalizada no decorrer do mês de janeiro de 2020. Nesse processo foram selecionados 7
artigos que contribuíram na produção deste trabalho, a primeira leitura foi seguida de
fichamento dos textos a fim de compor as ideias da estrutura do trabalho. Os dados estão
no quadro abaixo especificando: título; autor do texto; ano de publicação e fonte.

Tabela 1 – Base de dados

Título
Instrumentos de autorregulação emocional:
uma revisão de literatura.

Autores
BATISTA, Helder H. V. e
NORONHA, Ana Paula P

Ano
2018

Fonte
SCIELO

Avaliação do nível de inteligência
emocional em estudantes de medicina de
diferentes períodos da graduação. Estudo
transversal Belo Horizonte 2017-2018.

COURY, Marayara I. F.

2019

BVS

Desenvolvimento da compreensão
emocional.

FRANCO, Maria G. S. E. C;
SANTOS, Natalie N

2015

PEPSIC

Psicoterapia psicanalítica focada nas
emoções.

PIRES, Antônio P.

2016

BVS

Entre a entrega e a renúncia: excelência
acadêmica em escolas públicas chilenas de
alta performance.

QUARESMA, Maria L.

2015

SCIELO

SANTOS, J. V. et al

2018

SCIELO

Inteligência emocional: uma revisão de
literatura internacional.
Manual de treinamento em inteligência
emocional.
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TAVELA JUNIOR, J. S.

2018
BVS

Total

7

Fonte: Autora (2020)

INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

NO

VIÉS

PSICANALÍTICO

COMO

ESTRATÉGIA PARA ALTA PERFORMANCE
EMOÇÕES
Emoções segundo Dorneles (2014) vem do latim movere, e está relacionado ao
estado de pôr em movimento. Ainda de acordo com a autora, podemos compreender
emoção como sendo “um movimento subjetivo do ser humano, de dentro para fora, que
acontece a partir de experiências e/ou estímulos que o sujeito vivencia, acontecendo por
manifestar reações fisiológicas, seja através de suas reações, ações ou expressões”
(DORNELES, 2014, p. 15).
Na perspectiva da psicologia, emoções e sentimentos se relacionam, mas são
diferentes. De modo que, segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional
(2017), as emoções são respostas químicas a partir de memórias emocionais, que ocorrem
nas regiões subcorticais do cérebro, as emoções são capazes de criar diversas reações no
corpo, através da liberação de hormônios, alterando o estado no qual o indivíduo se
encontra. Basicamente, são reações instantâneas que se tem perante os acontecimentos da
vida.
Em contrapartida, os sentimentos são uma espécie de resposta às emoções e
neurologicamente, os sentimentos são encontrados nas regiões neocorticais do cérebro.
Os autores supracitados salientam que, os sentimentos são influenciados, principalmente,
pelo histórico de cada indivíduo, o que inclui suas experiências vividas. Por isso, cada
pessoa tem uma reação diferente perante emoções e, enquanto alguns perdem a calma
facilmente, outros conseguem manter a tranquilidade, mesmo perante situações
consideradas graves (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL,
2017).
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A neurociência explica as emoções como sendo aparentemente, uma espécie de
sentimentos conscientes, mas estruturalmente elas são desencadeadas por eventos
internos ou externos que enviam sinais para o cérebro. De modo que, se configuram como
respostas psicológicas aos estímulos, destinados a nos afastar do perigo e nos aproximar
da recompensa. As emoções são geradas constantemente, mas, em geral, não temos
consciência disso. Essa reação inicial transparece em milésimos de segundos, sem que a
pessoa perceba o que está acontecendo (DOUX, 1998).
Anatomicamente, Oliveira e Jesus (2014) explicam que as emoções são geradas
no sistema límbico: um conglomerado de estruturas situado abaixo do córtex. Esse
processo se deu muito cedo na história dos mamíferos. Nos humanos, está conectado às
áreas corticais desenvolvidas recentemente. O tráfego de duas vias entre o sistema
límbico e o córtex permite que as emoções sejam vivenciadas de forma consciente e que
os pensamentos as afetem. Cada emoção é produzida por uma rede diferente de módulos
cerebrais, incluindo o hipotálamo e a hipófise; estes controlam os hormônios que
provocam reações físicas, como aumento da frequência cardíaca e contração muscular.
De acordo com Moraes (2009), cinco elementos se caracterizam como as
principais estruturas do sistema límbico, que são elas: o giro cingulado que se relaciona
com o controle visual, auditivo e as alterações das emoções; o Tálamo que são as células
nervosas que enviam sinais dos sentidos para o córtex. Nesse campo, estão ativas também
as sensações de pressão e dor. Portanto, sua função é de integração do sistema sensorial
com o motor.
Ainda segundo o autor supracitado, também compõe o sistema límbico, o
Hipotálamo que regula funções essenciais, dentre elas: o sono, a libido, o apetite e a
temperatura corporal; a amígdala que está relacionada com a memória emocional que
temos, padronizando comportamentos adequados para cada ocasião. E finalmente o
hipocampo que tem a funcionalidade de arquivar as memórias.
Originalmente, na perspectiva psicanalítica, as emoções, mais precisamente o que
compete a afeto e suas representações eram reflexões indispensáveis no processo
analítico. Embora, a própria psicanálise nunca tenha se desprendido na elaboração teórica
acerca das emoções e sua significância. Ainda assim, atualmente e, sobretudo, com o
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advento da neuropsicanálise, as questões relacionadas às emoções estão ganhando
dimensão na atuação interventiva da psicanálise (PIRES, 2016).

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
No escopo da inteligência emocional, diversos autores se debruçaram na tentativa
de conceituar o termo e aproximar seu sentido no máximo da compreensão entre a
complexidade das emoções e sua relação com práticas, tomadas de atitude e
comportamento em geral.
Atualmente estudos com foco na inteligência emocional, tem se destacado
consideravelmente no meio científico. Todavia, segundo Coury (2019) esse interesse
científico, só começou por volta de 1960 e se concentrava exclusivamente no âmbito da
psicoterapia, sendo o estopim para maior discussão acerca do conceito, datado a partir da
década de 1990 principalmente, através dos estudos de Daniel Goleman.
De modo que, na perspectiva psicológica, o entendimento de Leahy, Tirch e
Napolitano (2013, p. 26) acerca da inteligência emocional “engloba a natureza geral da
consciência e adaptação emocional, sugerindo uma característica geral que possui
implicações abrangentes no comportamento adaptativo. A inteligência emocional
compreende quatro fatores: percepção, uso, compreensão e manejo das emoções”.
Assim, a inteligência emocional está relacionada por sua capacidade de perceber
o autocontrole e suas emoções, bem como motivar a si mesmo, controlar impulsos e
motivar pessoas, ajudando-as a buscar o seu melhor.
Santos et al (2018) pontuam que a inteligência emocional está conceituada na
capacidade de processar informações, usando a inteligência como modo para raciocinar
sobre as emoções e se valendo dessa informação para tomadas de decisão mais assertivas.
Na compreensão de Goleman (2001, p. 337) a “inteligência emocional é a
capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós
mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”.
O autor supracitado, ainda afirmar que a inteligência emocional corresponde à
capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo, apesar dos
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percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; de se
manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade
de raciocinar; de ser empático e autoconfiante (GOLEMAN, 2012).
Goleman (2011) ainda propõe que estruturalmente a inteligência emocional se
baseia fundamentalmente no princípio da autoconsciência, autocontrole, consciência
social e a habilidade de gerenciar relacionamentos.
De modo que, na esfera da autoconsciência Franco e Santos (2015, p. 346)
salientam que a compreensão emocional está associada a “uma série de habilidades e
mecanismos de processamento da informação emocional como: a compreensão da
relação entre emoções e outros estados mentais; o conhecimento de estratégias de
regulação das emoções e a compreensão de respostas emocionais ambivalentes”.
Nesse aspecto, Coury (2019) argumenta que a possibilidade de aferir elementos
que fundamentam a Inteligência emocional, se permeia através de instrumentos
avaliativos. Dentre alguns, a autora supracitada menciona os instrumentos de
desempenho, que tem como foco avaliar a performance; e os instrumentos de autorrelato,
que se constitui de questionário auto avaliativos acerca do nível de percepção sobre suas
próprias habilidades.
Contudo, Batista e Noronha (2018) ressaltam que pesquisas recentes divergem
acerca da efetividade da avaliação da autorregulação emocional. Em pesquisa realizada
pelos autores, foi possível identificar que regular as próprias emoções é um recurso
precioso de preservação da saúde mental. Contudo, a pluralidade de contextos em que o
sujeito avaliado pode estar inserido, e a multiplicidade cultural implicam necessariamente
em ampliar outras perspectivas avaliativas.
De modo que, por meio desses instrumentos, ao longo de anos de pesquisas nas
mais variadas áreas, tais como: trabalho, estudo, dinâmica social, foi possível identificar
que

fatores,

como

Otimismo,

autorrealização,

felicidade,

independência

e

responsabilidade social se relacionam de maneira positiva com o contexto de inteligência
emocional (COURY, 2019).
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Desta forma, a inteligência emocional compreende e se apropria de suas próprias
emoções e a dos outros, reagindo naturalmente quando se depara com os problemas na
dinâmica da rotina, buscando resolver de modo eficaz as situações emocionais.
Conforme Weisinger (2001), a inteligência emocional é simplesmente o uso
inteligente das emoções, isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a
seu favor, usando-as como uma ferramenta a fim de, ditar seu comportamento e raciocínio
de maneira a aperfeiçoar os resultados.
Portanto, nos leva ao entendimento de que os autores corroboram sobre ser a
inteligência emocional, uma espécie de capacidade em identificar as emoções, gerando
sentimentos e facilitando o pensamento, fomentando a aptidão em avaliar as expressões
das emoções em si e nos outros, controlando e administrando bem essas emoções para
que haja o crescimento de todos.

ESTUDANTES DE ALTA PERFORMANCE
Basicamente, todos os modelos de ensino atualmente se propõem no desafio de
lançar no mercado acadêmico e profissional, sujeitos com altos níveis de excelência, aptos
para desenvolver suas performances da melhor maneira, seja qual for à área na qual se
submeteram (QUARESMA, 2015).
Recentemente o Ministério da Educação alterou a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9394/96), por meio da Lei nº. 13.145/2017 que estabelece
reforma na estrutura do Ensino Médio, tornando a carga horária maior e redimensionando
o currículo no intuito de trabalhar com foco na formação técnica e qualificação
profissional. A justificativa do MEC, afirma que a proposta é garantir a oferta de educação
de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos
estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do
trabalho e da vida em sociedade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018).
Na contrapartida, a PL nº 60/2007 que prevê a atuação de psicólogos e assistentes
sociais na educação básica em escolas públicas, passou por um verdadeiro calvário,
inclusive tendo que derrubar veto do poder executivo, que alegava inconstitucionalidade
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e contrariedade ao interesse público, até ser aprovada por meio da lei nº. 13.935/2019
(SENADO FEDERAL, 2019).
Esses apontamentos se fazem pertinente, para a reflexão acerca do modo
paradoxal como a educação e saúde mental são colocados de forma dispersa no contexto
de ensino, aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social. Ora, se a proposta é
aumentar carga de ensino e atuar com foco em personalizar esses alunos trabalhando-os
para a excelência diante do mercado de trabalho que os espera, então nada mais
constitucional que permitir e, sobretudo, promover qualidade psíquica a estes sujeitos.
Uma das áreas mais visadas e concorridas em meio acadêmico, é a formação em
medicina. A implicação de anos de estudo e práticas exaustivas, como meio para atingir
o status de uma formação em uma área com considerável know how, conduz estudantes a
um processo de preparação, com características de devoção.
Assim, Coury (2019) salienta que é comum aos aspirantes em processo de
preparação, e os efetivos estudantes de medicina, conduzirem sua rotina de estudos de
maneira intensa, focada nos conteúdos, se abstendo de vida social e qualquer outro
interesse de lazer, que eventualmente, possam desvirtuá-los de seus propósitos.
Nesse aspecto, Olivieri (2018) traz uma reflexão onde aborda questões acerca dos
princípios e valores que são tomados diante da escravização de uma paixão, em
detrimento de si mesmo. O autor salienta que, indubitavelmente as emoções são o
alicerce das melhores e das piores tomadas de decisão. Então de que maneira cuidar
dessas emoções, para que as decisões tomadas sejam as mais assertivas? Assim, citando
Daniel Goleman o autor discorre o seguinte pensamento.
O que parecia separar aqueles que estão no topo da alta performance de
outros com capacidade aproximadamente igual é o grau em que,
começando cedo na vida, eles conseguem seguir uma árdua rotina
de prática por anos e anos. E essa obstinação depende de traços
emocionais entusiasmo e persistência diante de dificuldades acima de
tudo (OLIVIERI, 2018, p. 11).

Nesse sentido, Quaresma (2015) enfatiza que a capacidade de excelência surge,
sobretudo, associada a uma competição consigo mesmo e que em última instância os
custos dessa competência, pela tão almejada excelência, não se associam diretamente a
contextos de renúncia, resignação social ou frustração.
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Assim, em pesquisa realizada com alunos de alto rendimento, Quaresma (2015)
ao inquirir vestibulandos acerca de suas percepções sobre o que caracteriza a excelência,
concluiu que os alunos percebem a excelência pelo viés da expressão efetiva da
aprendizagem, ou seja, a capacidade crítica e reflexiva aliada a um ambiente de equidade,
condizem de forma mais efetiva para o entendimento acerca da excelência.

NEUROPSICANÁLISE E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Toda a premissa psicanalítica, em sua origem, foi fundamentada por um
neurocientista. Callegaro (2011) assume a afirmativa de que Sigmund Freud autor de
grande parte do postulado da psicanálise tentou fazer a interação entre a psicologia e a
neurologia. Contudo, os recursos científicos na época não permitiram que seus conceitos
se estendessem de forma mais embasada no viés neurocientífico.
Um pouco mais tarde, no começo do ano 2000 foi realizado, o primeiro
movimento nessa ordem de interação entre neurociências e psicanálise. E este, se deu
através da I Conferência Internacional de Neuropsicanálise, em Londres, onde na ocasião,
foi fundada a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise (CALLEGARO, 2011). De
maneira que, ao longo do último século, com todo avanço na área da investigação
científica, foi possível promover a compreensão mais holística acerca do funcionamento
cerebral e suas relações com o inconsciente, nos permitindo elucubrar acerca de conceitos
neuropsicológicos.
Fajardo (2016) destaca que, Freud em seu ensaio “projeto para uma psicologia
científica”, aborda a compreensão acerca do aparelho psíquico a partir da ideia de uma
cadeia neuronal, onde se destaca o “Q”, que em última instância, se refere a uma espécie
de energia ou descarga elétrica. De modo que, os neurônios dessa cadeia se distinguiam
entre os permeáveis, responsáveis pelas memórias; os impermeáveis que impedem a
passagem de neurônios e os perceptuais sendo estes os que percebem elementos, mas não
retém informações.
Essas proposições Freudianas são relevantes para a compreensão, por exemplo,
de que são essas interações neuronais que conduzem o entendimento psicanalítico acerca
dos princípios de prazer e satisfação. E essa reflexão é essencial, uma vez que, de acordo
183

com Fajardo (2016) A esperança forma-se no princípio do aparelho psíquico como fonte
de resolução de problemas.
Para o aproveitamento e aplicabilidade da habilidade de inteligência emocional,
sobretudo, no que cerne ao contexto de desenvolver a alta performance, Oliveiri (2018)
salienta que o cerne ideia não está na abdicação do lazer ou no empreendimento obsessivo
em horas e horas de estudo, mas principalmente na capacidade do sujeito em discernir
sobre suas a qualidade de suas decisões e ações.
Assim, na perspectiva de Goleman (2012) essa competência de discernimento se
faz possível através da inteligência emocional, que em sua essência amplifica as aptidões
do sujeito de perceberem seu autocontrole, sua capacidade de zelo e persistência, e a
automotivação. Sendo estas capacidades possíveis de serem ensinadas e plenamente
aprendidas.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL APLICADA AO CONTEXTO DE ALTO
DESEMPENHO
No ensaio intitulado “alguns tipos de caráter, encontrados na prática
psicanalítica” (1916/2010) Freud argumenta que, a frustração é um dos fatores que têm
maior relação condicionante ao surgimento de neuroses. De modo que, a frustração aqui
pode ser entendida como o processo no qual os desejos libidinais tentam se lançar por
meio de metas, que não são superadas ou condenadas pelo eu (FREUD, 2010).
Pensando principalmente sobre as emoções, Olivieri (2018) aponta oito passos
que podem ser utilizados para fundamentar um processo de estudos que almeja alta
performance. Dessa forma, o autor indica que o foco inicial deve ser dado às emoções, de
modo que, compreendê-las e utilizá-las a seu favor, tendo o discernimento para aproveitar
inclusive os efeitos das emoções ditas negativas, como a tristeza e a raiva, são salutares
para o processo de aprendizagem. E que basicamente, esse princípio consiste na prática
de inteligência emocional.
Em seguida Olivieri (2018) salienta a importância de manter uma vida saudável,
através da combinação de hábitos alimentares equilibrados, que propiciam melhor
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condicionamento físico e mantém a energia rítmica do corpo; e rotinas de sono
principalmente, pela sua condição de permitir ao cérebro melhores condições de
consolidação de aprendizagens e memórias; e exercícios físicos, como fonte de
consciência corporal.
O terceiro passo consiste em potencializar a aprendizagem, ou seja, tornar-se
consciente sobre as particularidades de seu aprendizado. Assim, Olivieri (2018) apresenta
uma espécie de equação para alcançar os resultados tão almejados, que consiste em:
tempo em sala de aula x qualidade do aprendizado + tempo de estudo x qualidade do
estudo. De modo que, se valendo dessa estratégia é possível aplicar técnicas de
aprendizado que serão melhor explicadas na tabela.
Tabela 2 – Técnicas para o processo de aprendizagem focado na alta performance.
Técnica
Descrição
Contribuição
Leitura ativa
Após terminar de ler um parágrafo, Fortalece a memória de longo
página, ou capítulo, feche-o e busque o prazo; identifica falhas no
lembrar com o máximo de detalhes e se processo de aprendizado; e
explicar tudo o que você aprendeu! Você protege contra frustrações
pode fazer isso em voz alta, na sua mente consigo mesmo.
ou esquematizando tudo em uma folha
branca.
Técnica
estudo

Feynman

de

Escolhe a fonte pela qual quer aprender;
descreve com suas próprias palavras o
conteúdo em questão; dê uma aula para si
mesmo em voz alta; identifique as falhas
de forma momentânea e as corrija; e
progressivamente vá simplificando a
explicação.

Fortalece a compreensão,
assimilação e acomodação do
conteúdo.

Prática de exercícios

Faça leitura dinâmica e compreensiva,
sobretudo, de conteúdos dos quais têm
mais dificuldade ou resistência, para
posteriormente aplicar nas respostas de
exercícios.

Permite maior domínio do
conteúdo e percepção acerca
dos níveis de assertividade.

Sair da zona de conforto

Se imponha desafios constantes. Encontre
prazer na atividade que não lhe agrada
tanto

para
potencializar
habilidades cognitivas.

Maximizar
das aulas

Estar plenamente presente às aulas,
descansado e focado em tirar todas as
dúvidas.

Amplia
e fortalece
aprendizagem.

aprendizado
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as

a

Repetição espaçada

Rever (reler) o conteúdo de preferência em
dias alternados ao invés de várias vezes no
mesmo dia.

Auxilia no reforço da
memória, sem sobrecarregar
o cérebro.

Alterar
técnica
de
resolução de exercícios.

Se proponha em exercícios diferentes para
o mesmo conteúdo (alterne leitura,
fichamento, reprodução de aula, etc).

Possibilita
a
neuroplasticidade, ou seja,
várias possibilidades de
resolução para um mesmo
problema.

Realize
intervalos
regulares de qualidade.

Faça um ciclo de tempo para estudos e
estabeleça uma pausa, ou pausa para
descansos maiores no decorrer do dia, ou
pausa no fim do dia (mais longa até o dia
seguinte), contudo, não durma em seguida,
se proponha em outra atividade.

Permite dinamizar a rotina de
estudos,
propiciando
inclusive relaxamento mental
e corporal.

Estudos em grupo.

Faça de forma estruturada (conteúdo e
tempo definidos) estabeleça regras de
funcionamento, se permita na troca ensine
a aprender.

Permite
trabalhar
a
flexibilidade
de
ideias
reflexivas e interação social.

Fonte: Olivieri (2018) adaptado pelo autor (2020).

O quarto passo é de fundamental importância para qualquer processo que exija
desenvolvimento de habilidades, como o foco. E este, diz respeito a otimização do
ambiente, que deve ser um lugar adequado, com o mínimo de distrações e o máximo de
praticidade, ou seja, tendo o essencial ao alcance da mão (OLIVIERI, 2018).
Ainda segundo o autor aludido, o quinto passo é estabelecer uma estratégia para
cada tipo de avaliação, estar atento ao peso de cada conteúdo, focar no que é mais
importante, fazer experimentos anteriores ao dia oficial da avaliação. O sexto passo,
realça a importância da produtividade se dar por meio da especificidade e clareza dos
objetivos, no intuito de não desperdiçar tempo.
E finalmente o sétimo passo e talvez o mais importante no qual Olivieri (2018)
refere-se ao que é feito no tempo livre e como estabelece os relacionamentos. Aprender
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a aproveitar o tempo livre é tão complexo quanto aprender e praticar todo o resto,
anteriormente mencionado no processo. De modo que, se conectar de forma significativa
em atividades prazerosas e divertidas com outras pessoas, buscar atividades que
qualifiquem a saúde mental, como processo terapêutico, técnicas de relaxamento, ou seja,
atribuído significado e relevância ao tempo no qual não está estudando.
Diante do exposto, Tavela Junior (2018) salienta que cada pessoa desenvolve suas
habilidades de forma bastante particular, não sendo, portanto, as propostas de treino da
inteligência emocional, uma receita inflexível ou infalível. De modo que, o autor reforça
a importância de escolher a técnica mais adequada ao objetivo no qual se propõe. Assim,
técnicas de treinamento são mais interessantes para o domínio de conteúdos, por outro
lado técnicas de relaxamento são mais viáveis para o contexto de inteligência emocional
aplicada, por exemplo, a relações de trabalho.
Todavia, o elemento de maior relevância no treino da inteligência emocional, é
saber diferenciar emoções que são, por exemplo, a raiva, tristeza, medo; dos sentimentos
que é a manifestação da emoção; e os estados de humor que diz respeito à sensação
associada a uma emoção (TAVELA JUNIOR, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conjuntura de acesso ao ensino superior no Brasil se configura, em sua grande
maioria, por meio da excelência nos resultados do processo seletivo, que se dá através do
Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. Sendo também, a excepcionalidade nos
resultados, o quesito fundamental de apreciação dos concursos públicos, na corrida pela
tão almejada carreira estável e consideravelmente bem remunerada.
De maneira que, o grupo de pessoas que se lançam nessa empreitada, buscam em
seus processos de preparação, nada menos que a excelência, e que para alcançar a
aprovação se propõe em jornadas de estudo, se caracterizando assim, como sujeitos de
alta performance.
Contudo, é entendido que alta performance exige muito além de dedicação e
disciplina nos estudos. Na discussão apresentada neste artigo, pudemos identificar que
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trabalhar a habilidade da inteligência emocional, se apresenta como um diferencial
essencial para que a alta performance seja processada de maneira saudável, acarretando
em conquistas reais, sendo no contexto aqui discutido, a aprovação.
Existem inúmeras maneiras de se trabalhar a inteligência emocional. Todavia,
diante da perspectiva neuropsicanalítica aqui apresentada, compreende-se que não
obstante, primeiramente se faz necessário reconhecer as próprias emoções, de modo a
diferenciar dos sentimentos e dos estados de humor, uma vez que, é no aparelho psíquico
que acontece a interação dos neurônios que em última instância são à base de
desenvolvimento das emoções e do prazer.
Destacaram-se ainda, técnicas de aprendizado que devem ser pensadas e aplicadas
de forma particularizada a cada sujeito, presumindo assim, que não exista uma única
fórmula para fomentar a inteligência emocional em todas as pessoas.
Vale ressaltar, que as limitações deste estudo se apresentaram diante da escassez
de conteúdo na literatura, que faça uma interlocução discursiva entre a perspectiva
psicanalítica e a inteligência emocional aplicada ao contexto da alta performance.
Portanto, caracterizando este estudo como essencial para maior discussão, sobretudo, por
se tratar de um tema que reflete a realidade de uma parcela considerável da população
brasileira.
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