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IDENTIDADE, HONRA E CONFLITO NA
CÓRSEGA - BREVES NOTAS DE PESQUISA

César Barreira'

Agradeço a Afrânio Garcia EHESS/CRBC, pelas discussões e
sugestões realizadas durante este período,

e a Benoit Gaudin e Ricardo Arruda, que foram auxiliares de pesquisa na Córsega.
Com os três divido o mérito deste trabalho.

A proposta deste artigo é apresentar uma análise preliminar da pes-
quisa de campo realizada na ilha da Córsega, em 2000 e em 2005, enfa-
tizando o fenômeno da "vendetta" e as histórias veiculadas pelos entre-
vistados sobre os "bandidos de honra". Estes aspectos, em grande parte,
configuram a história sócio-política da Córsega perpassada pelos valo-
res de honra, vingança, coragem e valentia. Os valores e as expressões
identitárias da Ilha foram emergindo, naturalmente, ao longo do trabalho
de pesquisa, demarcando uma pertença e a elaboração de uma territo-
rialidade.

O presente trabalho é fruto de duas motivações iniciais. A primeira
decorre da ênfase imprimida aos trabalhos realizados sobre a Córsega,
apresentando uma história marcada por "práticas violentas" emblemáticas
desta ilha encravada no Mediterrâneo. As obras com títulos expressivos e
que abordam as práticas da vendeta e as histórias sobre os "bandidos de
honra" são emblemáticas, como, por exemplo: "SPADA dernier bandit
corse", "Vendetta et bantitisme en Corse au dix-neuviême siêcle", "Ban-
dits Corses de légende" e "Les Bandits Corses - histoire de Ia vendetta".
Os guias de turismo e os panfletos sobre a Córsega, como também alguns
"souvenires", fazem referência explícita as essas práticas, como, por exem-
plo: nos canivetes é geralmente gravada a palavra "vandetta". O próprio
"Guia dos Caminhantes da Córsega'? refere-se à existência de "Bandidos
Corsos" apresentados em uma lista com os nomes de: Tidores Poli, Coppa,
Antoine Bonellie e Spada. O guia fornece uma explicação de que:

1. César Barreira é professor titular em Sociologia da Universidade Federal do Ceará.
Este artigo é resultado de uma pesquisa iniciada no período 2000-2002 em que
ocupou a Cátedra de Ciências Sociais "Sérgio Buarque de Holanda" - MSHI Univer-
sidade Lyon 2.

2. Le Guide du Routard Corse. Paris: Hachette, 2000.
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o fenômeno dos bandidos Corsos atingiu graves proporções, tendo
o governo Francês tomado uma medida radical, enviando em 1931,
mais de 600 soldados para o interior da Córsega, equipados com
carros blindados e com metralhadoras. Nas pequenas cidades fo-
ram passados 'pentes finos', as habitações foram vasculhadas,
armas confiscadas ... (p.48).

A outra motivação para a escrita deste texto decorre do fato de que,
quando falava, em Lyon ou Paris, sobre as pesquisas que realizava no
Brasil, tendo como temática os conflitos interpessoais, pistolagem ou "jus-
tiça pelas próprias mãos", sempre era feita uma alusão à problemática
da Córsega. Nessas ocasiões, os interlocutores faziam algumas possíveis
comparações, imprimindo ênfases às práticas violentas, existentes na
Ilha, com destaque para a 'justiça pelas próprias mãos", à recorrência
das ações de vingança e à existência de banditismo social.

Minha primeira excursão à Córsega teve como forte ingrediente a possi-
bilidade de desvendar os estereótipos estabelecidos, no Continente, sobre a
Ilha. Tais estereótipos tiveram como efeito a ampliação das minhas inquieta-
ções e curiosidades. Nesta perspectiva, tentei mapear todas as possibilida-
des de conhecer uma realidade do padrão preconcebido pela existência de
traços violentos, tendo como contrapartida buscar elementos comparativos
com a realidade brasileira, principalmente do Nordeste do País.

Viagens e investidas na pesquisa de campo

Em julho de 20003, desloquei-me para a Córsega, depois de haver
realizado a primeira investida na literatura sobre a Ilha, bem como, de ter
entrevistado, nas cidades de Paris, Aix-en-Provence e Marseille, diver-
sos especialistas na problemática sociopolítica do Mediterrâneo. As en-
trevistas foram importantes para a compreensão de algumas práticas
políticas, delineadas nas narrações, como, por exemplo, o clientelismo, a
corrupção, a vingança e os assassinatos políticos que configuram a his-
tória sociocultural da Córsega". Outro aspecto importante é que as en-
trevistas serviram como uma bússola, indicando as primeiras portas para
o trabalho de campo, apontando cidades e possíveis regiões que seriam
mais representativas desses fenômenos.

3. Benoit Gaudin, doutorando em Sociologia da Universidade de Aix-en-Provence, de
nacionalidade francesa, participou deste trabalho como auxiliar de pesquisa, servindo
em alguns momentos como intérprete. Tal pesquisador é atualmente professor da
Universidade de Versalhes. •

4. Os livros, principalmente os do domínio das Ciências Sociais sobre o Mediterrâneo
e específico sobre a Córsega, são bastante esclarecedores sobre estes assuntos.
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o ponto inicial da pesquisa de campo foi Bastia, cidade litorânea,
situada na região de "Haute Corse", sendo a segunda mais importante
da Ilha. Este aglomerado sócio-urbano é fortemente marcado pelo turis-
mo, principalmente nos meses de julho e agosto. A Córsega, como um
todo, nestes meses, passa de 250 mil para I milhão de habitantes. Segun-
do os mais antigos habitantes da Córsega, neste período, ela perde seus
"traços tradicionais" para transformar-se em um "lugar moderno", abri-
gando pessoas originárias da Ilha, que hoje habitam o Continente, mas
também turistas de vários países europeus. As falas sobre este assunto
carregam um misto de satisfação e tristeza. Esta se expressa mediante a
perda dos valores tradicionais da "Córsega Profunda". O momento re-
vela a presença de traços modernos e tradicionais entrecruzados, apare-
cendo, claramente, os valores contemporâneos.

Em Bastia, tive a primeira surpresa do trabalho de campo: espalhou-
se a notícia sobre a existência de um pesquisador brasileiro, interessado
em conhecer os antigos costumes da Ilha. O surpreendente foi que a
informação já vinha carregada de alguns detalhes, como, por exemplo,
que eu era originário da região Nordeste do Brasil e da cidade de Forta-
leza. No outro dia, apareceu no hotel um senhor, dono de uma farmácia
bastante tradicional no centro de Bastia, mostrando-se interessado em
conversar comigo. Combinamos nos encontrar, logo em seguida, depois
do café. Quando iniciei a entrevista, fazendo os primeiros esclarecimen-
tos, dizendo que era professor no Brasil, do Estado do Ceará, e que
estava pesquisando a história sócio-política da Córsega, ele me inter-
rompeu, dizendo: "eu já sei de qual cidade o senhor é. O senhor é de
Fortaleza". E, continuando, disse: "Dou a entrevista se o senhor me falar
da sua cidade, porque tinha um amigo, daqui da Córsega, que fez 'fortu-
na' na sua terra, exportando lagosta, que era conhecido como o Rei da
Lagosta'". Na idealização do informante, estava presente a possibilida-
de de seguir os mesmos passos do amigo.

A partir deste contato, a rede de entrevistados foi se configuran-
do. Em Bastia, as entrevistas iam surgindo "naturalmente" com do-
nos de livrarias, colecionadores de peças antigas, proprietários de
casas de produtos regionais, donos de hotéis etc. Procurava sempre
entrevistar pessoas mais idosas, de ambos os sexos, e que eram ori-
ginárias da Córsega. Na primeira viagem, com algumas exceções, as
entrevistas foram realizadas informalmente, sem nenhum contato pré-
vio. Depois de apresentar-me como pesquisador brasileiro e sociólo-
go, interessado em conhecer os costumes corsos, vinham sempre às
dúvidas, inquietações e curiosidades, lugar comum em pesquisa de

5. Tratava-se de Paul Mattei, exportador de lagosta.
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campo, diretamente proporcional ao desconhecimento da população
local sobre o pesquisador:

"Isto não vai sair de lá não, não vai sair do Brasil, não?"

Esta pergunta dá a real dimensão da possibilidade da repercussão
dos dados fornecidos, no âmbito local. Os dados poderiam até sair do
âmbito local, mas não poderiam retomar à Córsega, sob pena de amea-
çar a reputação ou a credibilidade dos informantes.

Olha! Escute! Eu sinto certo orgulho em ver pessoas se interessa-
rem pela gente. Muitas vezes a gente pensa, não vou esconder. A
primeira das reações é pensar: 'mas esta pessoa boa, apesar de
inteligente, não vai conseguir entender nada desta sociedade tão
complicada'. Esta sociedade é tão complicada, às vezes nem a
gente entende a origem, os caminhos, as coisas e seus funciona-
mentos. Nem a gent~ entende de tão complicado que é. Como
esta pessoa vai poder entender? (Então a gente fala tudo) ... De-
pois a gente pensa que esta pessoa é inteligente e é claro, que as
pessoas que pesquisam isso são inteligentes. Então se ela real-
mente procura as coisas, é assim que elas devem ser entendidas,
com seus elementos ... pois a gente tem certeza que tudo isso vai
realmente interessar a pessoa, pois como é complexo, é também

Eu penso, o que faz que nós, nesta pequena ilha no mundo, pois
vista do Brasil, tem realmente que procurar no mapa, tem que
acertar, não errar. Por que você está aqui, o que lhe atrai? Eu
posso fazer esta pergunta? O que a gente tem de tão especial
para vocês? Será que a gente é fera selvagem, ou que a gente é
pessoa fora do comum, para vocês se interessarem por nós. Nós
que já pensamos que somos interessantes demais. Muitas vezes o
Corso pensa isto ... mas enfim, eu acho que do outro lado do mun-
do a gente não tem grande peso, pois a Corsa, hum! A gente se
tomou Francês, um dia porque a Assembléia Nacional votou. É
um destino ... Enfim a gente não tem grande peso. Então porque
será que a gente atrai a curiosidade de pessoas vindo do outro
lado do mundo. Por que será? Nós somos uma civilização diferen-
te, é isto? (Proprietário de uma livraria).

A preocupação com a real dimensão da pesquisa estava sempre pre-
sente e as narrações eram formuladas com um misto de orgulho e per-
plexidade.
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rico em elementos sociológicos, humanos, históricos. E isto se tor-
na apaixonante. Eu acho que tem muitas coisas para se aprender.
(Historiador, autodidata).

Nesta fala, carregada de ceticismo, diante da possibilidade de enten-
dimento de uma realidade, tão complexa e cheia de "mistérios", para ser
compreendida e decifrada, existia, também, boa margem de ironia. Outro
dado importante é que a possível formulação de um "distanciamento
metodológico" é quebrada pelo entrevistado. Situava-se como condutor
da pesquisa e como portador das "estratégias metodológicas" que possi-
bilitam compreender uma realidade tão complexa. Nesta atitude a "vio-
lência simbólica" definida por Bourdieu é quebrada ou relativizada.

Nas inquietações e nos orgulhos de falar sobre sua cultura passa, entre
os entrevistados, naturalmente um sentimento de alteridade, de estranha-
mento e diferença, a sensação de alteridade não constituída - é importante
deixar claro - pelo pesquisador e sim pelo entrevistado. Eles falavam com
maior naturalidade, em princípio, porque eu era totalmente estranho, "do
outro lado do mundo", não pertencente à sociedade francesa e não era
europeu. O sentimento de que me apossei era o de que havia, por um
lado, certa "desconfiança", mas predominavam "abertura e confiança"
em poderem ter a possibilidade de falar para um estrangeiro.

Foi realizada uma incursão, nesta primeira viagem, às cidades situa-
das no "Cap Corse", região localizada no extremo norte da Ilha, bem
como a algumas cidades do interior, inclusive à de Corte, que possui a
única universidade da Córsega. Nesta comunidade foram realizadas al-
gumas entrevistas e mantidos alguns contatos com professores de Ciên-
cias Humanas da Universidade de Corte.

Em junho de 2005, realizei outra investigação de campo na Córsega",
com as mesmas preocupações de compreender os valores de honra,
valentia, vingança e coragem presentes nas práticas classificadas como
"delituosas ou violentas". Ocorreu, entretanto, uma mudança sensível no
campo empírico pesquisado. Foi privilegiada a "Córsega Profunda", área
central da Ilha, região das montanhas. Esta foi privilegiada, em decor-
rência do fato de ter sido indicada, pelos informantes na primeira via-
gem, como a "verdadeira Córsega", com os seus valores tradicionais e
onde ocorreram as grandes histórias dos "bandidos de honra". Houve
também uma mudança de enfoque metodológico, buscando-se mapear
cidades e famílias que vivenciaram histórias de "bandidos de honra".

6. Neste período, contei com a colaboração, como auxiliar de pesquisa, de Ricardo
Arruda, estudante brasileiro, do programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC,
que estava realizando estágio de doutorado em Lyon.
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Outro aspecto importante é que as entrevistas, em sua grande maioria,
foram previamente contactadas e intermediadas.

A entrada da segunda viagem se deu por Ajaccio, maior cidade da
Córsega. No entanto, nos instalamos em Zicavo, pequena aglomeração
de cem habitantes, encravada em montanhas. A marca inicial desta lo-
calidade é a sensação de um vazio populacional, com um grande número
de casas fechadas, sem moradores, e predominando a presença de pes-
soas mais idosas. A rede de entrevistas foi estabelecida, no segundo
período, a partir de dois informantes. O primeiro foi um pesquisador (auto-
didata) e "ativista" dos costumes culturais da "Córsega Profunda", per-
tencente a um grupo musical, intitulado "Canta o povo corso". O segun-
do foi um professor da Universidade de Corte, engajado nos movimentos
de autonomia e preservação dos valores da Córsega.

Esta ocasião de estada foi fundamental para aprofundar ou esclare-
cer alguns aspectos suscitados no primeiro período, ensejo no qual sugi-
ram outros e importantes traços da cultura Córsica.

O corso é obrigatório na escola, matéria do currículo. O corso é
uma língua, não é um dialeto, é uma língua como o basco. A Fran-
ça é um país de regiões, país basco, Bretanha, Alsácia. A França
é constituída de povos, de regiões. Na França não tem só o corso
nacionalista, tem o basco nacionalista, o bretão nacionalista, o al-
saciano, o pior é o bretão, pois quando tem atentados, tem mortos.
Aqui, nunca teve mortos, nunca teve mortes nos atentados. (Ge-
rente de um hótel, em Bastia).

I

Nação e identidade Corsa

Na primeira aproximação com os indicadores recolhidos das entre-
vistas, alguns aspectos podem ser sublinhados 7•

Um dado que chamou muita a atenção foi a importância da língua na
manutenção de uma tradição e reforço a uma identidade do povo corso.
As pessoas mais idosas falam entre si em corso. Também encontrei
algumas famílias que falam essa língua no seu cotidiano. Alguns entre-
vistados, principalmente os mais idosos, da região das montanhas, inicia-
vam as entrevistas falando em corso.

A importância da língua é relatada na presente entrevista.

7. Neste artigo, também colocado como uma aproximação inicial com os dados, empre-
garei as observações realizadas nas duas viagens de pesquisa de campo, entretanto,
somente utilizarei as entrevistas realizadas no primeiro período.
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A configuração de uma nacionalidade Corsa ocorre por meio de
uma língua e traços socioculturais próprios, como também a busca de
uma autonomia política e econômica. O delineamento de uma nação
corsa passa, necessariamente, por certo hibridismo de dois países: Fran-
ça e Itália. A aproximação com a Itália é física, mas também de "men-
talidade" ou de traços culturais, existindo um misto de descaso ou or-
gulho de pertença à França: "Eu não pedi nada. A gente é francês, tudo
bem. Sabe, antes a Córsega foi de Gênova. Mas a mentalidade é mais
próxima da Toscana. Agora tem muitas famílias que vieram para a
Córsega depois de Mussolini. A Córsega não pediu, mas a gente é
francês, orgulhoso de o ser, mas nossa mentalidade é mais próxima dos
intercâmbios com a Europa, trocas mais fáceis com a Itália do que
com a França, estamos à, somente 1 hora e 30 minutos de Livoumes-
Itália" (Proprietária de um hotel, em Bastia).

Com bastante ênfase, um informante disse: "nós somos franceses,
mas aqui corre sangue italiano". Nestas frases é expressa a pertença
política à França, negando, em parte, o movimento de independência,
mas ressaltando os valores embutidos no "sangue quente" italiano: no
ato de rebelar-se violenta e intempestivamente a uma provocação, ou,
como se diz popularmente, "não se levar desaforo para casa". O "san-
gue quente" não é somente propriedade da cultura masculina. As mulhe-
res também se consideram possuidoras destes atributos, existindo uma
percepção, nas narrações da "mulher corsa", como decidida, corajosa e
valente.

Nas entrevistas aparece certa recorrência entre identidade corsa,
língua córsica e as lutas nacionalistas ou movimento nacionalista. Estes
movimentos, às vezes, assumem um caráter "mais radical", tendo como
visão expressiva os bombardeios ou "plasticagem", tal como é dito, com
certa naturalidade: "ontem tivemos uma noite azul", fazendo-se referên-
cia ao fogo e à fumaça, resultados de um bombardeio. Se, por um lado,
esta prática é classificada como um "comportamento atrasado" e "fora
de época", representando uma ação política contrária aos princípios de-
mocráticos, de outra parte, ela é ressaltada positivamente, como fazendo
parte da "cultura política corsa".

No litoral da Córsega, podem ser vistas algumas casas destruídas por
bombardeios, provocados por "grupos radicais" ou "defensores do meio
ambiente". Como se refere um professor universitário: "se não fosse
estas destruições a Córsega (a parte do litoral), já estaria totalmente
ocupada por estas casas, que não são de Córsegos e sim de norte-ame-
ricanos ou alemães, que constroem estas mansões para veranear". Ou,
como se reporta um funcionário de um hotel em Bastia: "se você fizer a
volta na Córsega poderá ver que a gente soube preservar o ambiente.
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Não é só o Bretão. Felizmente que teve aquilo, os nacionalistas. Senão
teria tido somente o cimento (casa e prédios). A gente tem que reconhe-
cer isso, eles ficaram obrigados a respeitar a natureza. Você verá se
fizer à volta".

Outra marca ou visualização destes bombardeios está presente nas
fachadas de prédios públicos destruídas. É importante frisar que os bom-
bardeios são, geralmente, dirigidos a prédios públicos". Os entrevistados
indicaram que os tipos de violência mais comuns na Ilha são os bombar-
deios ou "plasticagem, mais nunca teve mortes. É mais a coisa pública,
mas nunca teve mortos não".

Valores sociais e práticas políticas

As discussões sobre os movimentos nacionalistas surgem, também,
acopladas à questão da independência ou autonomia diante do "Governo
Francês" ou do "Governo do Continente". O movimento de independên-
cia foi negado ou, de uma maneira mais forte, rechaçado pela grande
maioria dos entrevistados, surgindo, entretanto, boa aceitação ao movi-
mento autonomista. Os discursos destacam a luta para que a Córsega
possa "gerir e administrar a sua economia". Neste sentido, é sempre
ressaltada a forma como o governo francês administra a Ilha, geralmen-
te em "total descaso". O governo francês é responsabilizado, por uma
boa parte dos informantes, pela situação econômica que vive a Córsega,
principalmente no setor primário. Segundo algumas narrações, a cada
ano a Córsega fica mais dependente dos produtos agrícolas do Conti-
nente, deixando gradativamente de gerar alguns produtos anteriormente
explorados no interior da Ilha. O discurso é sempre o mesmo: "a Córse-
ga só é vista nos momentos eleitorais".

Nesta frase está presente, não só, a disputa pelo voto do corso, mas
principalmente as relações políticas estabelecidas entre os homens polí-
ticos do Continente e os da Ilha. Nos pactos, são sacramentadas as
relações de fraudes, como também a forma de administrar as verbas
públicas destinadas à administração da Córsega.

Para alguns entrevistados, as práticas fraudulentas têm como con-
trapartida a reprodução de uma Córsega marginal. "Negam a de-
mocracia e usam as fraudes ... Uma fraude muito sutil. Não é uma
fraude visível. É a~ que se encontra de novo esta noção de mar-
ginalização. Toda uma sutileza para burlar as leis, para usá-Ias de

8. Como, por exemplo, em junho de 2005, boa parte do prédio do escritório de turismo
de Corte, localizado em uma área turística, encontrava-se destruída.
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maneira diferente, para utilizar certas artimanhas". (Proprietário
de uma livraria em Bastia).
As artimanhas aparecem nas trocas de favores ilícitos, entre a
população corsa e o governo francês. O número elevado de pes-
soas jovens ali aposentadas é apontado como reforço e reprodu-
ção destas trocas: "o governo francês facilita a nossa
aposentadoria e nós não reclamamos do abandono que nos en-
contramos". (Proprietário de um restaurante).

O ato de facilitar (ou possibilitar) receber uma pensão corporifica a
grande "moeda de troca" dos homens políticos da Córsega. Com efeito,
são sedirnentados os laços de dependência e é fortalecido o poder dos
chefes dos clãs e as bases do clientelismo, que se reproduzem no interior
da Ilha, bem como entre esta e Continente, Em tal reprodução, é impor-
tante destacar este duplo movimento na prática clientelista. Um movi-
mento clientelista edificado entre partes iguais, entre pares; esta prática
clientelista se configura entre os homens políticos do Continente e os
políticos da Ilha. O outro movimento constitui as relações cliente listas
estabelecidas entre desiguais, entre os homens políticos da Ilha e a sua
clientela local, tendo como forte sustentáculo o clã familiar.

Nas falas aparece a formação de uma sociedade corsa, ainda não
preparada para uma democracia, ficando à margem das instituições de-
mocráticas, à deriva da justiça e dos direitos. Representa, no entanto,
uma sociedade com bastante argúcia ou maquiavélica, como bem res-
salta um informante: "Maquiavel na Corsa seria um coroinha". Em tal
comparação aparece a figura do "Príncipe", de Maquiavel, com astúcia
e matreirice; tendo como contrapartida a hierarquia da Igreja católica,
onde o coroinha é um simples ajudante do padre, o acólito nas celebra-
ções religiosas.

O proprietário de uma livraria em Bastia, que se define como um
"curioso da história da Córsega", diz: "Os homens políticos, tais como
foram imaginados, ou como se imagina na Córsega, são os chefes de
clãs. O que os interessava não era enriquecer. No continente sim, eles
tentavam traficar, conseguir vantagens por de baixo da mesa, mas aqui
(na ilha), não é isso que eles procuram. Eles procuram (na ilha) estender
ao máximo a ramificação de seus clãs e ter o máximo (de pessoas) com
eles. Pessoas dependentes, pessoas que querem ser nomeadas (obter
cargos públicos) e de quem eles podem conseguir serviços. (A meta é)
ter ao redor deles o máximo de pessoas dependentes. É isso o verda-
deiro poder. Ter o poder de dar um serviço, de resolver um problema, de
adiantar um dossiê, de dar vagas (para cargos públicos) e pensões para
pessoas do clã".
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A palavra "serviço" engloba na prática clientelista a relação entre
desiguais. De um lado, o político "consegue serviços" da sua clientela
mediante a obtenção do voto e do reforço a estrutura de poder. Doutra
parte, o político "dá serviço" para a sua clientela pela via de empregos
públicos e das benesses oferecidas. Na citação anterior, aparecem dois
aspectos importantes e recorrentes, em diversas falas. O primeiro é a
importância da família, da "família extensa", definida como "clã". O
clã ou família extensa é conformado como o grande espaço de sociabi-
lidade, fornecendo ou possibilitando trabalho e outros apoios, mas, tam-
bém, controlando e dominando os seus membros. Como disse um en-
trevistado:

... os indivíduos são mantidos sob domínio. Eles não saem do clã
e não fazem o que querem no clã". Estes limites reforçam o
sentimento de pertencimento a uma família, encobrindo, em boa
medida, as amarras de uma dominação. Se, o controle e a domi-
nação são exercidos por um homem-chefe político, a figura da
mulher-mãe aparece fortemente na constituição destas relações.
O poder da mulher na família é considerado invisível, oculto e
que não aparece. Entretanto, como é reafirmado, "ele (o poder
da mulher) existe profundamente. (Funcionário de um hotel em
Bastia).

Os traços de uma sociedade matriarcal são sempre ressaltados nos
depoimentos, destacando-se o poder essencial que exerce a mulher no
seio da família. Tal poder, exercido em boa parte no interior da unidade
familiar, é apresentado, recorrentemente, nas narrações sobre as "histórias
de vendetas", expressadas nos crimes em "defesa da honra familiar" e
nas disputas familiares. A mulher aparece impulsionando ou estimulando a
vindita, produzindo um fenômeno de magnetismo, para que o homem exer-
ça o papel de defensor da "honra familiar". Outro aspecto importante, do
lugar da mulher na sociedade corsa, é que a "Córsega profunda", definida
por seus valores tradicionais arraigados, é transformada em imagem real
no luto das mulheres, com suas vestimentas pretas. O panorama de algu-
mas cidades, principalmente as menores, situadas nas regiões das montan-
has, é fortemente marcado pelo efeito cênico do preto nos trajes das mul-
heres. Uma senhora de mais de 70 anos confidenciou que não se recordava
da última vez em que vestiu uma roupa sem ser preta: "é a maneira que
nós temos de referenciar os nossos mortos. Comecei pela morte do meu
irmão, passando pela morte do meu pai ... depois do meu marido ... a gente
usa o luto (a quantidade de anos), dependendo da pessoa, por dez anos, ou
sempre, quando é o caso do marido". Poderia acrescentar que decorre
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também da maneira como ocorreu a morte. Caso tenha sido por morte
violenta, por assassinato, o luto é mais forte e doloroso, durando um perío-
do maior o costume de vestir roupas pretas.

Territorialidade e pertença

Aspecto importante é a constituição de uma territorialidade, de um es-
paço "ilha" em oposição ao lócus "continente", definindo "nós" (Córsega)
e "eles" (Continente). Na Córsega, são elaboradas duas grandes classifi-
cações: ilha e Continente, como também originários da Córsega e não
originários daí. Um informante explica, claramente, estas classificações:

Eu acho que mais urna vez, estamos encontrando urna marginalidade.
A gente fala de urna realidade cotidiana a margem de uma sociedade
moderna, a margem de urna democracia moderna ... A insularidade
contribuiu muito, mais urna vez vamos dizer, a manter estas velhas
tradições, com este arcaísmo. É verdade que a sociedade corsa é
muito fechada. Quando você acha (toma consciência) que na Córse-
ga os indivíduos são classificados em dois tipos; são classificados em
categorias. Tem duas categorias aqui: o corso e o continental. Uma
outra separação que é: o corso de verdade (habitante e originário da
Córsega) e o não corso (habitante e não originário da Córsega). Esta
classificação é muito fácil de fazer, já que através do nome da pessoa,
pode se dizer logo se é corsa ou não. Você imagina este arcaís-
mo? Talvez neste caso, em particular não seja a palavra exata,
mas esta maneira de reagir é o sinal de um funcionamento de uma
sociedade que se protegeu, se protegeu através dos séculos, na
Córsega e fora dela. (Proprietário de uma livraria em Bastia).

o fato de pertencer a uma ilha, figurando, em princípio, uma insu-
laridade, aparece fortemente nas falas dos informantes. Nas narra-
ções, é ressaltado o fechamento da sociedade corsa, tendo como con-
trapartida a conservação de valores arcaicos e bastante arraigados.
Tais aspectos ganham mais importância na medida em que se confe-
re destaque ao fato de que a Córsega é fundamentalmente voltada
para o interior, para as montanhas e não para o mar. Uma senhora,
dona de um pequeno hotel em Bastia, ressalta que "o verdadeiro cor-
so para mim é o que mora nas montanhas, lá do lado de Corte", nas

9. A cidade de Corte está situada na "espinha dorsal" da Ilha, tendo expressivos movi-
mentos políticos de luta pela autonomia ou mesmo independência da Córsega e com
forte marca do sistema pastoril, do homem "Berger".
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montanhas. O corso é mais da montanha, não do mar". Ou, então,
outra reflexão, neste mesmo plano:

O Corso é basicamente pastor e é interessante falar disso, é
uma civilização pastoral aqui, os corsos vêem de uma civiliza-
ção pastoril. Assim que você vai as aldeias do interior, você
encontra esta velha Córsega, com este bom senso. É as vezes
mais nas pessoas do interior da terra que a gente encontra este
bom senso, esta delicadeza, que apresentam muitas vezes as
civilizações pastoris, que conservam seus valores. (Historia-
dor, autodidata)".

Estas representações definem uma separação e uma inclusão. O
"nós" delimita o "nacionalismo" de um povo que vivenciou uma his-
tória de luta permanente por um território. Luta de defesa do terri-
tório Corso e a luta de libertação que, juntamente aos valores de
honra, dão os contornos às práticas classificadas de violentas. Can-
tadas e decantadas pelos estudiosos da problemática desta Ilha, às
vezes negadas e outras ressaltadas, explicadas ou justificadas pelos
informantes:

... esta violência vem do contexto desta perpetua cobiça pela Cór-
sega, pode ser uma palavra um pouco excessiva, o corso sempre
foi cobiçado, explorado. A história da Córsega é recheada de re-
voltas e tormentos, guerras, rivalidades, sangue. A historia da Cór-
sega é feita de lutas sem parar. .. lutas, lutas, lutas sem parar ...
com muitos povos. Mas aqui, nesta ilha, nesta grande aldeia que é
a Córsega, toma dimensões exageradas ... um menor evento se
torna um drama. Essa exageração é esta insularidade. É verdade
que a gente é muita tragédia grega. A Córsega é um teatro: tem
um público. As coisas aqui são exageradas e ampliadas. (Pro-
prietário de uma livraria em Bastia).

A ampliação e o exagero, claramente usados no sentido weberiano,
surgem como recurso narrativo na feitura das diferenças políticas e cul-
turais, e que ganham contornos precisos e específicos para definir a
"sociedade corsa".

1O. É surpreendente que este discurso ainda sej a recorrente, na medida em que a popula-
ção da Córsega, actualmente, se concentra, basicamente no litoral, principalmente nas
cidades de Ajaccio e Bastia.

266



lMAGIN.ÁJUOS SOCIAIS EM MOVIMENTO: ORAUDADE E ESCRITA EM CONTEXTOS MULTICULTURAlS

Conflitos e o sentimento de honra

A memória da Córsega, colada às revoltas e guerras, é ressaltada
pelos entrevistados, mediante ênfase conferida aos valores de honra,
vingança, coragem e valentia. O "sentimento de honra" perpassa as fa-
las dos informantes, dando os contornos de uma "sociedade fechada e
tradicional", com fortes "princípios morais". Os conflitos sociais, nesse
contexto, são negados e ao mesmo tempo ressaltados e admirados.

Evidenciam-se, nos relatos dos informantes, o forte "sentido do de-
ver", bem como o "sentimento de honra" do homem corso.

A Córsega é um país de tormentos, e eu acho que obviamente, o
indivíduo neste contexto é complexo ... A ilustração desta com-
plexidade é que ele é um indivíduo violento, por certo lado, sus-
ceptível, fechado, desconfiado, vivendo em clã, em um círculo
familiar ... mas ele sabe se mostrar generoso, aberto e hospita-
leiro. Então a gente pensa, como este indivíduo, que se tenta
definir, pode ser descrito como matuto, susceptível, violento, des-
confiado, e ao mesmo tempo hospitaleiro e generoso, que sabe
falar tão bem da sua Córsega, da sua aldeia. (Proprietário de
uma livraria em Bastia).

Nestas reflexões, sobre um possível "homem corso", são recorrentes
alguns aspectos, como: susceptível, fechado, orgulhoso, desconfiado, gentil,
correto, solidário, hospitaleiro e respeitoso. Estes adjetivos qualificativos
podem ser encontrados ou definidores de sociedades diferentes. Como
corrobora um entrevistado:

O corso é como "qualquer pessoa". O que dá especificidade, en-
tretanto, a estes adjetivos é que eles, em boa parte das narrações,
aparecem unidos a um sentimento de justiça, respeito, honra, or-
gulho e valor da "palavra dada".

No interior desta análise, aparecem diversas falas:

A gente sempre tem que ser advogado de alguma causa, de uma
revolta. Sempre a gente grita alto demais. A justiça, com o nosso
sentimento de honra, sempre colocado em frente a tudo: o nosso
sentimento de honra! Nossa sociedade preservada, muitas vezes
a custa de nossas vidas, tem sempre este lado corso, e que está
ainda mais forte no interior, na região das montanhas. (Proprietário
de uma livraria em Bastia).
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o "sentimento de honra" é bastante valorado nos discursos dos
entrevistados, aparecendo na defesa da família, na "palavra dada"
ou em um comportamento pautado dentro de princípios classifica-
dos como de "orgulho".Ele é orgulhoso, mais é integro. Claro que
este orgulho, às vezes se torna um problema, pois ele se deixar
levar pela raiva, se alguém fizer algo contra ele ... mas isso é uma
característica dos países mediterrâneos, os italianos também.
(Funcionário de um Hotel, em Bastia).

o orgulho, em boa medida, defrne as práticas sociais tomadas perante
algumas ações classificadas como desabonadoras. É sempre realçado o fato
do vocábulo "orgulho" ser definidor da cultura dos países do Mediterrâneo .

...a gente aceita menos a coisas, agente se defende mais, a gente
não aceita os insultos da vida cotidiana. Na sei. Vamos dizer que
para que tenha vendetta, primeiro tem que ter falta de respeito.
(Historiador - autodidata).

A "falta de respeito" cujo corolário é a vendetta tem uma classificação
bastante genérica entre os informantes, podendo ser uma atitude grosseira
ante uma pessoa mais idosa, como também um comportamento, classificado
como desabonador sexualmente, a uma senhorita ou a uma senhora.

Estava dito era dito. Agora a palavra não vale mais nada, não existe
mais. Não tem mais valor. Uma ordem tem que ser escrita. Antes o
cara que era tratado de mentiroso, o cara não aceitava. Se o tratas-
se de mentiroso, o corso na aceitava, não admitia. Se alguém lhe
desse uma tapa na cara, acabava com sua honra, era um vagabun-
do. Era então acertado, agente tem acertos destas coisas. (Dona de
casa, habitante de uma pequena cidade situada nas montanhas).

A honra, que aparece como forte valor na "sociedade corsa", pode
ser ferida ou quebrada de maneiras diversas e em diferentes situações:
no não-cumprimento da "palavra dada", na classificação desabonadora,
mas também em uma ação violenta.

Dentro deste mesmo plano de análise, é bastante ilustrativo o depoi-
mento de uma senhora, de origem argelina, casada com um corso e que
reside na Ilha há quase 40 anos":

11. Essa mulher, durante o seu depoimento, ressaltou o aspecto de que os "primeiros anos
na Córsega foram muito difíceis", pelo fato de ser bastante descriminada em decorrência
de não ser de origem corsa, mesmo sendo casada com um corso-as mulheres da família
não falavam com ela, como também não podia participar das reuniões de farmlia.
"Agora não, já está resolvido, mas eu tive que me adaptar aos valores daqui".
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"O corso tem um sentimento de honra exacerbado, e mesmo se isso
força o respeito, às vezes se toma exagerado. Não se pode maltra-
tar um corso ou sua família. Não se pode paquerar a sua mulher,
coisas assim. O corso vai reagir de uma maneira mais forte do que
um outro. Por exemplo, no trabalho, mais, sobretudo em relação à
sua vida. Antigamente as histórias de honra eram, sobretudo his-
tórias deste tipo, vingar uma filha, uma filha que tinha voltado grávi-
da, e neste momento era a vendetta. Passava de família em família,
matava, era horrível, porque depois, o outro se vingava. Teve famílias
completamente exterminadas nisso, por causa de um namorado que
não devia ter feito. .. Às vezes era por motivo mais grave e às
vezes por um motivo insignificante. Eles sentem as coisas ... é es-
tranho, essas reações que acabam em vendetta".

Um entrevistado, funcionário de um hotel em Bastia, faz uma re-
flexão questionadora sobre o homem corso e a sociedade contemporâ-
nea, assinalando que o impulso para vingar "está nas tripas".

Continua dizendo que isto "pode ser um pouco primário, com cer-
teza, mas para o corso, é seu costume", achando que a "revolução
moderna" trouxe como seu grande ganho o fato de ter que "aceitar
tudo, tudo hoje é normal. Sabe! Sobre esta evolução, eu acho que
o homem tem que refletir, que tem coisas que não são aceitáveis:
mulheres estupradas e essa insegurança. Como justificar isso. Eu
coloco a pergunta assim. Eu viro as coisas pelo avesso, e nada
justifica isso. O que poderia justificar tais atos? Eu não aceito. Se
eu puder, eu acho que neste momento as tripas vão falar. É lógico.
Se a gente se sente atingido no fundo do seu ser".

Os "bandidos de honra" vão se configurando nesta "pulsão de vingan-
ça?", neste "sentimento de revolta", na idéia de ausência de uma justiça,
como também neste "sentimento de honra" exacerbado. Um entrevista-
do, proprietário de uma livraria em Bastia, conseguiu definir com muita
precisão este fenômeno, dentro de uma escala bastante valorativa e en-
grandecedora, contendo, entretanto, ricos e esclarecedores aspectos:

o banditismo se inscreve claramente neste sentimento de revolta.
Para os bandidos, no começo, tinha uma besteira, uma coisa sem
importância, mas ele foi marcado na sua honra. E nesta desonra

12. Expressão usada por um informante para definir a prática da vingança recorrente na
"sociedade corsa".
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se encontram os velhos valores, sentimento de injustiça, de não
poder obter que a justiça seja feita.

Tanto na justiça de Gênova como da França". Na ausência de uma
justiça reparadora surge um sentimento de ser mais humilhado e incom-
preendido, "levando a cometer o irreparável" ou "fazer sua própria justi-
ça", dando um basta. "Eu não consigo obter reparação na justiça, então eu
vou cometer o irreparável. E neste momento se foge para o 'rnaquis'. E
depois com essa vida no 'maquis', claro, a pessoa se toma bandido, se
toma uma fera, para se defender, para sobreviver, ele mata. Mas no inicio,
o verdadeiro bandido, o bandido de honra tinha sido ferido na sua honra,
nos seus velhos valores, seu sentimento de injustiça voltou à tona". É inte-
ressante, que neste momento, o entrevistado destaca que o "bandido de
honra" é traído pelo seu sentimento de justiça e de reparação. "Ele não
consegue fazer o seu direito valer, então faz a sua própria justiça".

O entrevistado destaca um novo dado, imprimindo maior relevância
ao fato de:

"o mais extraordinário era que a população se reconhece nestes
atos, por achar que o que ele (o bandido) fez, eu poderia ter feito
o mesmo, porque o que ele fez é realmente um problema de honra,
de justiça". E ela se sente muito próxima do bandido, "ajudando o
bandido. O que explica as dificuldades da polícia acabar com o
banditismo aqui. A maioria das vezes eles viviam escondidos no
'rnaquis', ajudado pela população. Se eles conseguiam agüentar
muito tempo no 'maquis', era porque a população ajudava. E a
população ajudava porque ela se reconhecia neles".

A palavra "maquis" está estreitamente relacionada com o fenômeno
do banditismo ou mesmo do "bandido de honra". Representa uma vege-
tação densa e baixa, mas fundamentalmente o ato de "desaparecer", de
"se esconder". Como disse um entrevistado:

"Alguém que pegou o 'rnaquis' é alguém que desapareceu. A ex-
pressão é assim. Não quer dizer que obrigatoriamente ele entrou
no mato. Quer dizer que ele desapareceu. Ele pode está em um
hotel de Buenos Aires, de Paris ou de Lyon, mas ele pegou o
'maquis'. Quem desapareceu a gente fala que ele pegou o 'ma-
quis'". (Dono de uma loja de produtos regionais).

O reconhecimento que se concretiza na proteção e ajuda da popula-
ção, e mais especificamente da família do bandido, representa o ato de
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nomear o "bandido de honra", o vingador de uma desonra familiar ou
reparador de um crime social.

No imaginário social corsa, poderia ser visualizado uma "idealização
do passado", em termos de um tipo ideal do homem corso: sério, ho-
nesto, corajoso e valente.

Um balanço sobre as primeiras impressões

No exercício de reter alguns aspectos que marcaram esta incursão à
"sociedade corsa", poderiam ser destacados alguns traços. A insularida-
de aparece como forte elemento definidor das especificidades da Córse-
ga. Trata-se de uma ilha no Mar Mediterrâneo, com suas lendas e misté-
rios, mantendo certo hibridismo de nacionalidade (França e Itália), fruto
das lutas de libertação mais recentes e proximidade física com o terri-
tório italiano. Nas narrações dos entrevistados, aparece constantemente
a expressão do espaço "Ilha" em oposição ao espaço "Continente", de-
finindo, como apontado, anteriormente, o "nós" e os "outros": a diferen-
ça como um grande balizador de identidades. Se atualmente, a região
litorânea da Ilha, como Bastia e Ajaccio, é depositária da quebra dos
valores da "Córsega profunda", ou um momento de transição, o Conti-
nente aparece, nas representações imaginárias, como a ruptura total e
absoluta com os "princípios tradicionais" e, principalmente, "autênticos"
de um povo que elaborou os seus valores na esteira de guerras e batal-
has. A construção imaginária do Continente passa, necessariamente, pela
configuração de uma "Córsega profunda e autêntica".

Um aspecto importante nas falas dos entrevistados é a referencia
recorrente a um "sistema francês", que engloba, segundo os entrevista-
dos, aspectos econômicos e políticos no campo administrativo. O dado
relevante é que, dentro das imaginações, este "sistema" aparece como
eminentemente continental, em oposição a um possível "sistema" insu-
lar, mais racional e voltado para os "reais interesses da Córsega". Tal
"sistema" configura, especificamente, a maneira como o "governo fran-
cês" administra política e economicamente a Ilha. O uso da expressão
"sistema francês" é carregado de aspectos negativos e, no seu interior,
está presente a luta contra o governo francês e o estabelecimento da
autonomia da Córsega, tendo, em geral, como contraposição o movi-
mento de independência da Ilha em relação ao Continente. Nos relatos
dos informantes, o movimento independentista representa certo retro-
cesso político e econômico. Por outro lado, o movimento autonomista
incorpora não só a reafirmação de uma identidade corsa, mas também a
luta por um governo voltado para desenvolver economicamente a Ilha e
situá-Ia politicamente dentro dos princípios de um Estado moderno.
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Nos depoimentos dos informantes, geralmente, aparece uma crítica ao
"governo francês" que "só olha para a Córsega nos momentos de guerra
e nos períodos eleitorais". Como é destacado pelos informantes, "nas guer-
ras, o homem corso é transformado em bucha de canhão para defender o
território francês". As guerras, de fato, representam grande perda popula-
cional do sexo masculinó. A diminuição da população e o vazio populacio-
nal da Córsega são sempre demarcados temporalmente, nos depoimentos,
pela Primeira Guerra Mundial. Tal fenômeno é perceptível pela existência
de cidades, geralmente da região das montanhas, com um grande vazio
populacional: diversas casas fechadas e pouca circulação e pessoas nas
ruas. Predomina uma população mais idosa e do sexo feminino. As mulhe-
res fazem bastante referência à perda dos filhos e dos maridos nas guer-
ras e batalhas. Nos períodos eleitorais, como analisado ao longo do trabal-
ho, o "sistema francês" reproduz o status quo, mantendo a Córsega
"marginalizada", fora dos princípios de um Estado moderno.

A Córsega, como destacado ao longo do texto, é permeada por um
imaginário de práticas violentas. Tais práticas auferem material idade nas
histórias de vendetta e nos relatos das histórias sobre os famosos "ban-
didos de honra". As histórias destes dois fenômenos, que estão imbrica-
dos e que fazem parte do mesmo campo analítico, permearam profunda-
mente as narrativas dos entrevistados; falas carregadas de ambigüidades,
destacando, por um lado, os traços de uma sociedade forte, coesa e com
um "sentimento de honra" bastante pulsante, sendo realizada a positivi-
dade da vingança de uma "sociedade guerreira". O fato de a Córsega,
ao longo de sua história, ter vivido uma constante luta de libertação e de
preservação de uma territorialidade, fornece, em boa medida, os ingre-
dientes da exaltação do "sentimento de honra" e do forte "sentido do
dever". Por outro lado, aparece, nas mesmas narrações, uma tentativa
de exorcizar um imaginário violento, trazendo um universo de cordialida-
de e transportando as práticas violentas para séculos anteriores ou "coi-
sas do passado". Nesta transferência, é figurada uma "sociedade mo-
derna" enquadrada no interior de um processo civilizador, pautado na
presença de um controle social e nos princípios de um Estado democrá-
tico de Direito. O dilema de uma identidade moderna ou atrasada, con-
t~porânea e profunda, está presente nas narrações, que tentam definir
as especificidades de uma possível "sociedade corsa".
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