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A disciplina apresentará o desenvolvimento da antropologia até meados do
presente século e será organizada em torno de tópicos que permitam
contemplar suas principais tradições nacionais e dar conta das questões
teóricas mais importantes que enfrentou.
Para tanto foram selecionados dois tópicos interligados.
O primeiro diz respeito à oposição entre as abordagens evolucionistas e
funcionalistas e será centrado na discussão dos usos do método comparativo
e das críticas a ele formuladas.
O segundo concerne as maneiras como a totalidade foi concebida pelas
diversas correntes desse campo de conhecimento e está relacionado aos
diferentes entendimentos do âmbito e propósitos da antropologia, assim
como à capacidade que ela teve de estudar as transformações das sociedades
e processos sociais que elegeu no período em pauta.
A discussão desses tópicos será organizada de modo que sejam explicitadas as
temáticas com que se ocupou a antropologia em seu desenvolvimento.
Haverá a preocupação de situar o surgimento e consolidação da antropologia
no âmbito da história das sociedades em que se desenvolveu e das relações
destas com as sociedades, culturas, povos e temáticas por ela estudadas.
Finalmente esta disciplina procurará localizar se e como as questões do
desenvolvimento da antropologia em suas principais tradições nacionais
manifestaram-se nos primórdios da antropologia brasileira.
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