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Resumo:  
O curso busca oferecer uma compreensão da consciência e da mente como características 

adaptativas que evoluíram gradativamente na história natural. Pode a consciência ser concebida 
como pertinente ao conjunto de inúmeras complexas cadeias de transformação de energia que 
ocorrem nas condições do planeta Terra? Como a consciência humana pode ter co-evoluído com 
a comunicação simbólica a partir da consciência animal? Como a capacidade de antecipação 
evoluiu? A antecipação como sensibilidade do organismo, integrada no espaço e no tempo, do 
próprio corpo e do ambiente imediato, e a seleção pelas consequências das reações a 



subconjuntos de eventos que antecipam mudanças consistentes no fluxo natural de eventos no 
organismo e em seu entorno. Pode a consciência prescindir da capacidade simbólica? Como o 
ambiente simbólico seleciona formas de interação que são inicialmente vicariantes, depois 
possibilitam a interação na ausência de interlocutor. A evolução da comunicação e do 
comportamento simbólico nos humanos criou ou ampliou a consciência? 
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