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Como já disse Henri Poincaré:

“Nada é simples, tudo é simplificado”



O que é Multiestabilidade?

Aspecto universal, não linear da matéria e de 
sua organização, dos arranjos moleculares, 
passando pelo significado das palavras até as 
ações locomotoras e neuronais.



O que é Multiestabilidade?

MULTIESTABILIDADE

• FLUTUAÇÕES
• INSTABILIDADES
• TRANSIÇÕES
• METAESTABILIDADES
• HISTERESIS
• ADAPTAÇÃO

NA VISÃO

NA FALA

DINÂMICA MOTORA

DINÂMICA NEURAL



Estados de Estabilidade: ATRATORES

• A estabilidade de um estado 
depende o quão rapidamente 
ele volta ao normal após uma 
perturbação.

• Exemplo: focos ectópicos 
podem evoluir para um 
infarto do miocárdio.



Atratores

•No cérebro, ATRATORES, se referem a padrões de 
estabilidade da atividade de reverberação neural.

•Ou seja, se um sistema possui múltiplos atratores 
coexistentes e ruído, ele (o sistema) é suficientemente 
forte para mudar entre diferentes estados estáveis, 
então, este sistema é multiestável.



Exemplo: Associe as imagens em relação a 
diferentes sentimentos

MULTIESTABILIDADES

MULTIESTABILIDADES



Exemplo: Multiestabilidades

Sentimento de Repugnância

Sentimento de Alegria

Sentimento de Tristeza e Dor

Sentimento de Solidariedade

VISÃO

FALA

DINÂMICA MOTORA

DINÂMICA NEURAL



Sistemas Biológicos Complexos

1. São formados por muitas partes que interagem entre si e são 
capazes de produzir um grande repertório de padrões de 
coordenação.

2. Emergência de sinergias.

3. Processo de auto – organização através da transição de fase (não –
equilíbrio).

4. Exemplo de Multiestabilidade: APRENDIZADO

5. Além da Multiestabilidade a METAESTABILIDADE é crucial para 
compreender a aprendizagem.



Metaestabilidade

• Estado no qual o sistema possibilita a emergência de estados 
MONOESTÁVEIS e MULTIESTÁVEIS.

• Nos Sistemas Biológicos Complexos (SBC) as características:

1. Degenerescência

2. Sinergias

3. Auto organização e Instabilidade Dinâmica

4. Influência de Parâmetros Específicos sobre sistemas multiestáveis

5. Multiestabilidade na Aprendizagem

6. Metaestabilidade



Degenerescência

• Todo SBC em diferentes escalas são degenerados por PLEIOTROPIA
(mesmo gene determina mais de uma característica fenotípica).

• Diferentes configurações de estímulos podem possibilitar a mesma 
percepção (invariância).

• No Movimento Humano muitas diferentes configurações musculares 
podem produzir o mesmo efeito.

• “Princípio da Equivalência Funcional”: mesmas estruturas anatômicas 
podem assumir múltiplas funções. Ou seja: multifuncionalidades 
possibilitam Multiestabilidades.



Sinergias
• Ocorrem quando diferentes elementos do sistema, temporariamente, atuam 

como uma unidade.

• Uma característica da SINERGIA é que diante de uma perturbação em alguma 
parte do sistema, esta é imediatamente compensada por outras partes de modo 
a manter a integridade do sistema.

• Exemplo 1: Um indivíduo ao se alimentar, estabelece uma sinergia entre 
músculos mastigatórios, sistema respiratório, língua, dentes, etc. Se durante a 
refeição, o indivíduo ao mastigar um pedaço de peixe com espinho 
(perturbação), o sistema todos se adaptará para manter a integridade do mesmo 
e possibilitando a retirada do espinho.

• Exemplo 2: A Estimulação Magnética Transcranial (EMT) possibilita a 
microestimulação em pontos específicos do cérebro, possibilitando o 
mapeamento de sinergias no mesmo.



Sinergias: Estimulação Magnética Transcranial (EMT) 



Sinergias: Estimulação Magnética Transcranial (EMT) 



Auto organização e Instabilidade Dinâmica

• Auto organização: mecanismo utilizado pela natureza através da 
formação de padrões de não equilíbrio que possibilita enquanto 
sistemas abertos que são, a troca de energia, matéria e 
informação com o ambiente.

• Instabilidade Dinâmica: presente nas transições de fase em não 
equilíbrio que podem ser: do estado randômico para a ordem; da 
ordem para o randômico e da ordem para outra ordem



Auto organização e Instabilidade Dinâmica: Bifurcações

Multiestabilidades
Caos

Clique aqui para exemplo de pêndulo duplo entrando em estado caótico – Outro exemplo aqui

http://www.youtube.com/watch?v=QXf95_EKS6E
https://www.youtube.com/watch?v=pYPRnxS6uAw


Auto organização e Instabilidade Dinâmica

• A variável que representa a essência dos padrões de coordenação 
analisados e que muda abruptamente nas transições é a Fase 
Relativa (f).

• A Fase Relativa caracteriza a interação sinérgica de grupos de 
neurônios para partes do corpo, entre corpos e pessoas e entre 
pessoas e máquinas.

• f = L(f, Ci),  onde “phi ponto” é a taxa de variação da fase relativa em 
função do tempo.

.



Influência de Parâmetros Específicos sobre sistemas 
multiestáveis
• Na coordenação dinâmica, processos intencionais realizam a 

parametrização do sistema, podendo estabilizar ou desestabilizar o 
mesmo.

• A intenção pode estabilizar estados de coordenação que em outras 
condições poderiam ser instáveis ou separados.

• A dinâmica intrínseca determina quão  rápido um estado pode mudar 
para outro.

• Por exemplo: BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) é observado no 
PUTAMEN bilateral quando os sujeitos são solicitados a mudar de um 
estado estável para um menos estável. Isto indica que a GANGLIA
BASAL é altamente sensitiva à padrões de estabilidade.



BOLD, PUTAMEN, NÚCLEO 
CAUDADO e CORPO PÁLIDO

• O Putamen, o Núcleo Caudado e o Corpo 
Pálido formam o chamado Núcleo 
Lentiforme que é fundamental para o 
controle dos movimentos corporais.

• Tais estruturas são dependentes do nível 
de oxigênio no sangue (BOLD); portanto, 
quando este abaixa, o sujeito fica 
comprometido nas funções de taxia. 

• Por exemplo, em elevadas altitudes, o ar 
rarefeito, deixa-o atáxico.



Multiestabilidade na Aprendizagem

• Refere-se à disposições pré 
existentes em um Atrator
(dinâmica intrínseca) que é 
formada pelo aprendizado e 
que determina a natureza da 
mudança.

• Isto depende do repertório 
comportamental do indivíduo.



Metaestabilidade

• Os circuitos cerebrais podem se tornar instáveis levando ao 
surgimento de novos estados coordenativos.

• ACOPLAMENTO: associação que não é fruto de um processo 
estocástico.

• METAESTABILIDADE é a realização simultânea de 2 tendências que 
competem entre si:

1. Tendência de um componente individual em se acoplar a outro.

2. Tendência do componente individual em expressar seu 
comportamento individual.



Metaestabilidade

• Na coordenação dinâmica a METAESTABILIDADE
corresponde a um regime próximo a “nó da sela” 
ou tangente à bifurcação (acoplamento fraco).

• MULTIESTABILIDADE: os componentes não são 
muito diferentes mas o acoplamento é forte.

• A METAESTABILIDADE é fruto da coordenação de 
elementos heterogêneos (Exemplo: áreas cerebrais 
disparam atratores cujas atividades são associadas 
com o movimento dos segmentos corporais ou 
alterações do ambiente.



Metaestabilidade

•A METAESTABILIDADE cerebral não favorece os extremos: 
Reflexivo versus Intrínseco; Integrador versus Segregador; 
Local versus Global e sim os aproxima.

•A METAESTABILIDADE está presente em todo processo de 
aprendizagem inerente aos SBC e apresenta uma nova 
fronteira para a compreensão da aprendizagem motora.



Finalizando

•A Multiestabilidade e a Metaestabilidade, enquanto 
processos vitais da coordenação dinâmica, inerentes à 
aprendizagem, constituem-se como importantes 
elementos para a elucidação da coreografia neural 
humana.
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