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RESUMO

O artigo busca na potencialidade da aproximação entre a Biologia evolutiva, a “Teoria da Mente” e a Arqueologia proporcionar um quadro do 
comportamento social humano do Homo sapiens, espécie sobrevivente que logrou êxito em aperfeiçoar as técnicas líticas transformando-as nos 
mais variados objetos representativos. Parte-se da hipótese da nova concepção que define a mente como uma série de “domínios cognitivos”, 
como forma de possibilitar o desvendar da mente do homem do moderno. A Pré-História encarrega-se de proporcionar e permitir um exercício 
de contrastes entre a mente ‘generalizada’ e a mente ‘especializada’. No Brasil, o registro rupestre compreende a primeira manifestação estética 
da Pré-História, configurando-se como objeto para diversas incursões da Psicologia devido ao seu simbolismo; da Arqueologia e da Etnologia, 
atuando como indicadores de grupos étnicos e da História da Arte, representando o início da arte brasileira. Ao dialogar Arte e Psicologia 
podemos identificar os princípios de uma conduta própria do homem, reguladores de uma estrutura, ao mesmo tempo material e imaterial, no 
quadro e limites de seus poderes e conhecimentos em determinado tempo de sua história e em determinada civilização. A partir dessas 
considerações, delimitou-se o campo da arte como objeto de estudo. Percebe-se a arte rupestre como um espaço orientado de observação das 
relações entre as posições e as tomadas de posição, ou seja, o espaço dos possíveis, tomadas de posição que se anunciam como potencialidades 
objetivas. A herança cultural explica-se, dentre outras possibilidades, pela rede de comunicações, importante via de transmissão de informação 
de geração em geração. Considerar a Etnopsicologia como identidade psico-cultural dos povos implica superar o conceito de etnia vinculado ao 
contexto racial, e considerar o termo pelo conceito de etnicidade associado ao comportamento psicológico-cultural dos povos. Definida de início 
como o estudo da “mentalidade primitiva”, hoje, é compreendida como o estudo da maneira de ser e comportar-se de um povo partindo de sua 
cultura. Desse modo, os registros rupestres se consubstanciam como fonte de informação antropológica a ser buscado, um manancial de valores 
derivados da imaginação. Assim, objetivou-se especificamente explorar a concepção de sujeito e da subjetivação que subjace no arsenal das 
investigações cognitivas desenvolvidas neste espaço e a sua utilização quanto a Etnopsicologia. De uma maneira geral, aponta-se a importância 
da Arqueologia no contexto de compreensão do homem como um todo, uma vez que a cultura material expressa em sua unidade à evolução da 
mente humana. De acordo com Lonner (2000), a Psicologia Transcultural pode ser pensada como um tipo de metodologia de pesquisa, em vez de 
um campo totalmente separado de dentro da Psicologia. Somadas as investigações de Mithen (2002), recorre-se às importantes pesquisas da Pré-
História Brasileira das arqueólogas Guidon (2010), Pessis (2003) (2014) e Martin (2010) (2014), com especial atenção ao Parque Nacional da Serra 
da Capivara. Encontrou-se no decorrer do andamento desta pesquisa um elo comum entre este período mais antigo de nossa história que pode 
ser utilizado em contexto projetivo procurando, portanto, compreender os processos da mente, do corpo e da cultura.
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