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O objetivo central deste trabalho  demonstrar as rela es entre o sistema de troca
e a hierarquia da sociedade kwakiuti, amparando-se em quatro autores: M. Mauss,
L.  Dumont,  M.  Lanna  e  F.  Boas.  Consiste  em  uma  pesquisa  bibliogr fica  sobre  o
grupo  ind gena  habitante  da  Ilha  de  Vancouver,  na  costa  noroeste  do  Canad .  Do
ponto de vista emp rico, a pesquisa aborda etnografias que Franz Boas realizou sobre
os Kwakiutl. Do ponto de vista conceitual,  amparada pela teoria da troca de Marcel
Mauss exposta em O Ensaio Sobre a D diva. Os kwakiutl t m formas peculiares de
troca,  uma  das  quais  tem  sido  especialmente  estudada,  aquela  denominada
potlatch.  A  investiga o  direciona-se  no  sentido  de  entender  as  trocas  kwakiutl,
centradas  no  potlatch,  como  sistemas  mais  amplos,  relacionando  cosmologia  e
organiza o  social.  Pretende  aprofundar  a  discuss o  iniciada  por  Mauss  sobre  a
import ncia do potlatch para os Kwakiutl. Para tanto, utiliza tamb m a obra de Louis
Dumont  Homo  Hierarchicus.  Articulando  as  teorias  de  M.  Mauss  e  L.  Dumont,  a
pesquisa  aponta  para  uma  rela o  intr nseca  entre  o  potlatch  (e  de  modo  mais
amplo,  a  troca)  e  o  r gido  sistema  de  cargos,  posi es,  hierarquias  e  estratifica o
social  existente  dentre  os  Kwakiutl.  Atrav s  da  troca,  angariam-se  nomes  e
privil gios  que  constituem  a  hierarquia  nas  unidades  sociais  b sicas  do  grupo.
Objetiva-se,  nesta  perspectiva,  demonstrar  teoricamente  que  o  complexo
movimento do potlatch   respons vel  por  organizar  alguns  aspectos  fundamentais
da  vida  social  Kwakiutl.  Tenta-se  mostrar  como  o  fen meno  que  v rios  autores
descrevem  como  estratifica o  social  (rank)  deve  ser  compreendido  como
hierarquia,  no  sentido  que  Dumont  d  ao  termo,  complementado  pela  no o  de
reciprocidade  hier rquica  sugerida  por  Lanna.
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