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Acoplamentos de Terceira Ordem
● Acontecem quando um organismo com sistema nervoso
interage com outro(s) organismo(s) com sistema nervoso;
● São necessários para a continuidade das linhagens dos
organismos com reprodução sexuada: gametas precisam
se encontrar e fundir;
● Criação dos filhotes.
○ Condutas variadas na criação dos filhotes (fêmea x macho);
○ Cultura patriarcal, mamíferos;
○ Pássaros, pinguins, peixes.

Acoplamentos de Terceira Ordem
● Não há papéis fixos entre os animais.
● Essa imensa variedade de acoplamentos é
determinada pela presença do sistema nervoso.
● Assim, a dinâmica social humana deve ser entendida
como um fenômeno biológico.

Insetos Sociais
● Acoplamentos comportamentais
○ Insetos sociais: abelhas, vespas,
formigas e cupins.

● Formigas mirmíceas.
○ Morfologia de acordo com a
atividade.

Insetos Sociais
● O acoplamento entre a maior parte
deles é químico: se dá pela troca de
substâncias (trofolaxes).
○ Comunicação - Distribuição de
substâncias - Especificacão de
papéis (hormônios).

● Sem distinção individual.
○ Sistema nervoso é limitado em
função da arquitetura de seu corpo.

Vertebrados Sociais
Fenômenos Sociais
Há o acoplamento estrutural de terceira ordem, como no caso dos insetos
sociais. Aqui a interação se dá através de muitas formas: química, visual,
auditiva, e etc.

A FUGA dos cervos

Distintos animais cumprem papéis
diferentes.
Se relacionam em atividades que
não lhes seriam possíveis como
indivíduos isolados.

A CAÇA dos lobos

O grupo como unidade social é capaz
de proezas que não seriam possíveis a
um lobo isolado.

Vertebrados Sociais
● Cada grupo de primatas tem suas peculiaridades.
● Babuínos

Deslocamento de um grupo de babuínos

○ Acoplamento intragrupal.
○ Hierarquia de dominação entre os
machos.
○ Grupo existe uma contínua interação.
○ Existe diversidade comportamental
(temperamentos individuais).
○ Cada grupo tem um perfil próprio,
mas que reflete sua linhagem
filogenética.
Chipanzés
● Organização grupal mais fluída e
variável.
● Criam grupos familiares.
Comparação da distribuição de indivíduos babuínos e chimpazés

Fenômenos Sociais e Comunicação
Os fenômenos sociais são ligados as unidades de terceira
ordem.
A comunicação é peculiar por ocorrer no domínio de
acoplamento social.
A comunicação entre unidades sociais baseia-se na
necessidade que esses organismos tem de satisfazerem
sua ontogenia individual através de acoplamento mútuos.

Fenômenos Sociais e Comunicação
Toda vez que há fenômeno social há um acoplamento estrutural
entre indivíduos.
Comunicação ocorre quando há um desencadeamento mútuo de
comportamentos coordenados entre membros de uma unidade
social.
Biologicamente a comunicação existe mas não transmite
informação.
Uma comunicação só existe quando um emissor transmite um
sinal por um meio visual, sonoro, gestos ou outro meio de
transmissão que seja recebido e compreendido por um receptor.
Se a mensagem não é compreendida não existe comunicação.

O Cultural
● Condutas Culturais são imitações
(configurações comportamentais) adquiridas
na dinâmica comunicativa de um meio social
e mantidas estáveis através de gerações.
● O cultural é um fenômeno que se viabiliza
como um caso particular de comportamento
comunicativo.

O Cultural
● Exemplos

○ Canto dos pássaros, papagaios e parentes;
○ Aves chapins azuis, garrafas de leite cobertas por
lâmina de alumínio;e
○ Primatas no Japão, batatas e trigo na praia.
● Vertebrados tem uma tendência essencial e única: a
imitação.
● Esta imitação permite que um modo de interação vá além
da ontogenia de um indivíduo e se mantenha através de
gerações sucessivas.

■ “Permanência transgeracional social de um
comportamento aprendido”.

O Altruísmo e o Egoísmo
● O altruísmo é um fenômeno peculiar dos
acoplamentos sociais.
○ Possui efeito benéfico para a coletividade.

● Na deriva natural, se estabelece um equilíbrio entre o
individual e o coletivo.
● A existência do vivo na deriva natural não depende da
competição, e sim da conservação da adaptação.

O Altruísmo e o Egoísmo
● Para o grupo como unidade, os componentes individuais
são irrelevantes.
○ são substituíveis por outros que possam cumprir as
mesmas relações.

● Para os componentes como seres vivos, por outro lado,
a individualidade é condição de existência.
● Contudo, os componentes se realizam em sua
individualidade como membros do grupo que integram.

Organismos e Sociedades
● Podemos distinguir os organismos e sociedades pelos
diferentes graus de autonomia de seus componentes.
○ Os organismos possuem grau mínimo de autonomia.
○ Os seres humanos possuem grau máximo de autonomia.

● As sociedades formadas por outros metacelulares,
como insetos, ficariam situadas entre esses dois
extremos.

Organismos e Sociedades
● Os organismos requerem um acoplamento estrutural nãolinguístico entre seus componentes.
● Os sistemas sociais humanos requerem componentes
acoplados estruturalmente nos domínios linguísticos onde
eles podem operar com a linguagem e serem
observadores.
● O organismo restringe a criatividade individual das
unidades que o integram, pois estas existem por causa
dele.
● O sistema social humano amplia a criatividade individual
de seus componentes, pois o sistema existe por causa
destes.
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