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Por que sair da Zona de Conforto pode não ser uma boa idéia? 

C.D. Shikida, permanecendo em sua zona de conforto1 

“Sair da zona de conforto” ou “pensar fora da caixa” são duas vagas expressões usadas 

constantemente para fins motivacionais. Geralmente, diz-se que “para se obter novos 

resultados”, deve-se “mudar a forma de se fazer as coisas”. Assim, resultados (x) 

podem mudar conforme se mude a “maneira” de se fazer as coisas (y). Supomos, 

obviamente, que estas variáveis se inter-relacionem. 

Neste caso, é fácil ver que nem sempre sair da zona de conforto é sinônimo de sucesso. 

Basta que exista um caso em que isso não ocorra.  

Por exemplo, suponha que resultados e a forma de se fazer “as coisas2” sejam 

relacionados de forma “complexa” em dois sentidos: (a) no sentido do leigo que adora 

modismos e diz que “a realidade é muito mais complexa do que o interlocutor 

(geralmente visto pelo dito leigo como um concorrente que, portanto, deve ter seu 

argumento menosprezado a todo custo) afirma/diz/assume e, (b) no sentido 

matemático de que as raízes do sistema dinâmico são complexas. 

Pensando fora da caixa, assumimos que x e y possam ser medidas em escala numérica, 

seguindo o conselho do(s) guru(s). Para notar que nem sempre pensar fora da caixa é 

uma boa idéia (ou uma experiência sobrenaturalmente transformadora), vejamos um 

caso específico em que as raízes são puramente imaginárias3. Neste caso, o sistema 

dinâmico pode ser escrito como: 
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Chamando a matriz dos coeficientes de A, notamos que: tr(A) = 0 e |A| > 0 para 

qualquer β ≠ 0. O resultado é que o ponto crítico deste sistema é o chamado “centro”. 

Sabemos, de qualquer livro-texto, que a as trajetórias são elipses e que o sentido do 

movimento é horário se β > 0 e negativo, caso contrário. A figura 1 a seguir ilustra o 

caso, deixando ao leitor a liberdade de escolha para se decidir sobre o sinal de β. 

                                                 
1 O autor imagina que está em sua zona de conforto, mas pode não estar e, no fim, isso não importa muito, 
como você descobrirá ao terminar de ler este joking paper. 
2 Em linguagem de Minas Gerais, “os trens”, “os troços”, “os trecos”. 
3 Assim como o presumido sucesso obtido ao se seguir conselhos de gurus. 



二 

 

Assim, digamos que o sujeito esteja em um ponto inicial no primeiro quadrante, com x e 

y positivos. Desejoso de pensar fora da caixa, ele imagina que deva inverter a forma de 

fazer as coisas, levando y para o segundo quadrante. A dinâmica do sistema fará com 

que ele volte ao mesmo ponto inicial (e se continuar a seguir o conselho do guru, 

seguirá por toda sua vida saindo da caixa e para ela retornando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De outra forma, podemos imaginar a zona de conforto como o conjunto A de maneiras 

distintas de se fazer as coisas/lidar com as coisas. Logo, U – A é o complementar deste 

conjunto (também conhecido como “zona de desconforto”). Uma vez em U – A, esta 

será a nova zona de conforto do indivíduo e, após algum tempo, seguindo o conselho 

do guru, o sujeito voltará a A que, então, será sua nova zona de conforto. Obviamente, o 

resultado desta sequência de decisões mostra como o ciclo prosseguirá infinitamente 

(ou até quando durarem os estoques de paciência do indivíduo)4. 

Concluindo, é fácil ver (mesmo) que encontramos ao menos um contra-exemplo para a 

alegada superioridade do conselho de gurus sobre “pensar fora da caixa” ou de “sair da 

zona de conforto”. Não quer dizer que você não deva tentar (o risco é seu e é de bom 

tom não jogar seus custos com esta decisão nas costas dos outros), apenas que não deve 

seguir conselhos de gurus assim, sem maiores cuidados. 
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4 Isso também nos remete a outras “verdades” de gurus como aquelas imagens mitológicas de ciclos, etc. 
5 Saia de sua zona de conforto e vá lá traduzir isso. 

x  = maneira de se 

fazer as coisas 

y = resultados 

  

Momento em que você resolveu pensar 

fora da caixa achando que ia ser aquela 

mudança sensacional e resolveu que 

não iria mais estudar sistemas 

dinâmicos. 
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