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Resumo: 
O trabalho apresentado tem em vista, como objetivo, um estudo a respeito da 

apropriação da memória histórica sérvia a partir da década de 1980, tendo em vista 

que, nessa década, o nacionalismo sérvio começou a reaparecer com cada vez mais 

força na esfera pública e na política, surgindo como um dos principais fatores para a 

eclosão das guerras na Iugoslávia durante a década de 1990. Será analisado como 

a memória histórica sérvia foi apropriada a proveito do governo e da política sérvia 

como forma de justificar as agressões na Croácia, na Bósnia-Herzegovina e no 

Kosovo.  

Também se pretende trabalhar como, no caso dos sérvios, foi realizada uma 

associação de construções históricas sobre diferentes épocas, tais quais, Idade 

Média, domínio otomano, rebeliões pela independência sérvia, a Monarquia 

Iugoslava, as guerras mundiais e o regime socialista; com o presente daquela época 

(décadas de 1980-90), propagada com grande auxílio da produção midiática e 

cultural. Assim, o genocídio e a limpeza étnica realizada pelos sérvios foram 

interpretados como uma forma de reação a eventos ocorridos décadas ou mesmo 

séculos no passado, tornando-se o período de guerras nos anos 1990, para os 

sérvios, uma espécie de acerto de contas por todos os supostos “crimes” cometidos 

à nação sérvia durante a história, bem como, a associação de bósnios, albaneses e 

croatas com antigos “inimigos” do povo sérvio. 

A partir disso, será observado como esses fatores impactaram na constituição 

da memória histórica sérvia, como auxiliaram na apropriação dela, e que legados 

isso deixou para contemporaneamente. 
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Com a crise do chamado socialismo real, e a formação de novos Estados 

Nacionais na Europa Oriental, temos um processo de revisionismo histórico que 

busca não só contestar a antiga história divulgada pelos partidos socialistas, como, 

também, o realce de elementos nacionais próprios que, muitas vezes, remetem ao 

passado pré-socialista. Com a fragmentação da Iugoslávia e os conflitos que se 

seguiram, percebemos como os diferentes povos da ex-Iugoslávia passaram a 

reescrever suas histórias realçando elementos identitários próprios. 

O presente trabalho terá como foco esse processo de revisão histórica e 

elaboração de uma identidade nacional, principalmente na questão da oposição ao 

“outro”, com o povo sérvio, necessitando de um breve panorama histórico sobre a 

Sérvia para a compreensão do que será discutido adiante. 

Podemos tomar como ponto de início, a migração de eslavos para a 

Península Balcânica, no começo do período medieval, sendo que um desses povos 

eslavos, os sérvios, consolidarão, posteriormente, um reino medieval. A história 

desse reino remonta aos tempos da dinastia Nemanjić, fundada por Stefan Nemanja 

no século XII, dinastia essa rememorada tanto pelo fato de, posteriormente, expandir 

esse reino e formar o Império Sérvio, na Idade Média, como também, pelo fato de 

ter, entre seus integrantes, São Sava, o fundador da Igreja Ortodoxa Sérvia (Judah, 

1997: 18-19) que até hoje é um dos principais elementos constituintes da identidade 

sérvia. O apogeu desse Império Sérvio se deu com o Tsar Stefan Dušan, visto pelos 

sérvios como o maior homem de sua época e grande estrategista militar, que 

conquistou terras do Império Bizantino e formou o maior “estado sérvio”1 da história 

(Milosevich, 2000: 29).  

O Império Sérvio passa por um processo de fragmentação e decadência a 

partir de 1355, depois da morte do grande Tsar Dušan e durante o reinado de seu 

filho Uroš (Judah, 1997: 31). Com o enfraquecimento do Império Sérvio, o Império 

Otomano inicia o processo de anexação dos territórios sérvios, tendo, como ponto 

ápice, a Batalha de Kosovo de 1389, considerada um marco na história sérvia, pois, 

supostamente, foi quando o Império Otomano começou a anexação da Sérvia, 

																																																													
1Vale ressaltar que não se pode alegar que o Império Sérvio medieval tenha sido um estado sérvio 
como compreendemos na atualidade, já que no período medieval não havia a noção de consciência 
nacional que possuímos contemporaneamente. Também, relações históricas diretas entre o Império 
Sérvio medieval e a Sérvia atual podem ser problematizadas.  
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concluída em 1459, iniciando um período de quase cinco séculos de dominação e 

colonização (Judah, 1997: 31-33). 

Após esse período de dominação otomana, no começo do século XIX, houve 

as rebeliões nacionalistas sérvias contra o Império Otomano, que visavam restaurar 

a independência sérvia, e, mesmo não sendo vitoriosas em seu objetivo principal, 

conseguiram maior autonomia para a administração sérvia (Correia, 2010: 24-25). 

Na metade do século XIX, com o apogeu dos nacionalismos, na Sérvia, Ilija 

Garašanin, o primeiro político sérvio a articular uma ideologia nacional, ministro do 

Interior entre 1844 e 1852 e responsável pela modernização da Sérvia, escreveu o 

Načertanije (Judah, 1997: 56). O Načertanije era um esboço para o que viria a se 

chamar “Grande Sérvia” (um estado que reunisse todos os sérvios em um só 

território, inspirado no grande Império de Dušan) (Judah, 1997: 56). O desejo de 

expansão sérvia no Sudeste Europeu após sua independência, reconhecida em 

1878, levou a uma série de tensões diplomáticas, principalmente com relação ao 

Império Austro-Húngaro, após a anexação da Bósnia e da Herzegovina pelo último 

em 1908, região que possuía grande contingente populacional sérvio, e as Guerras 

Balcânicas de 1912 e 1913, que definiram a hegemonia sérvia na Península 

Balcânica, tensões essas que culminaram com a Primeira Guerra Mundial. 

Após a Primeira Guerra Mundial, forma-se o Reino dos Sérvios, Croatas e 

Eslovenos, que, a partir de 1929 se chamará Iugoslávia. Porém, a formação do novo 

estado passará por um conjunto de tensões iniciais, pois em algumas áreas, esse 

novo estado teve efeito similar ao controle estrangeiro (Žanić, 2007: 429). Os 

sérvios, de postura mais centralista, enxergavam a Iugoslávia mais como uma 

expansão de seu domínio do que uma união de povos eslavos (Banac, 1984: 216), 

isso desagradou aos políticos croatas, que desejavam um sistema mais 

descentralizado e, assim, começaram as primeiras tensões entre sérvios e croatas, 

que chegaram ao ápice com o assassinato do líder do partido camponês croata 

Stjepan Radić2 em 1928, a mando da Coroa e de políticos sérvios, sendo ele, uma 

das principais lideranças políticas dos croatas durante a monarquia, e a posterior 

																																																													
2O Partido Camponês Croata era um dos principais partidos de oposição à hegemonia sérvia na 
Iugoslávia e à elevada centralização política em torno de Belgrado. Vale ressaltar que, nesse 
momento, o conflito entre sérvios e croatas não tinha origens étnicas, mas sim políticas, pois os 
partidos croatas e eslovenos almejavam à descentralização maior, e maior autonomia local, enquanto 
os partidos sérvios preferiam manter a centralização. (Correia, 2010: 50). 



4	

	

criação da ditadura pessoal do rei sérvio Aleksandar Karađorđević3 em 1929 (Ramet, 

2002: 3). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia é invadida pelas forças do 

eixo em 1941, essa invasão envolveu também o auxílio croata aos nazistas, a 

criação do Estado Independente da Croácia, a partir de um movimento 

ultranacionalista conhecido como Ustaša, o qual perpetrou o genocídio da população 

sérvia, que habitava os territórios dominados pelos croatas, junto com judeus e 

ciganos (Judah, 1997: 124-130). A resistência partizan (socialista) conseguiu 

expulsar os nazistas e colaboradores da Iugoslávia, bem como, eliminar os 

restauradores monarquistas (četnici), estabelecendo um regime socialista no país, 

tendo como líder, o Marechal Josip Broz Tito, que o governou até sua morte em 

1980. 

Após a Segunda Guerra Mundial, com a instauração do regime socialista sob 

a liderança da figura ao mesmo tempo carismática e repressora do Marechal Josip 

Broz Tito, líder da resistência partizan, antifascista e comunista, a história de todos 

os povos da Iugoslávia remetia a uma história Iugoslava (Žanić, 2007: 435). O 

Marechal Tito criou o ideal de Bratstvo e Jedinstvo (Fraternidade e Unidade) 

baseado na crença de que o comunismo iria esvaziar a questão nacional (Correia, 

2010: 60); seu governo seguia a política de não-alinhamento e aproximação com o 

Ocidente, a memória das lutas de combate ao fascismo foi de fundamental 

importância tanto para a propaganda do regime socialista, bem como para assegurar 

a harmonia entre povos que combateram entre si na Segunda Guerra Mundial 

(Correia, 2010: 59), a Iugoslávia foi dividida em seis repúblicas que, embora com 

certo grau de autonomia, ainda eram controladas pelo governo federal, representado 

pela figura de Tito4. 

																																																													
3Vale ressaltar, que após a unificação de sérvios, croatas e eslovenos em um só país, optou-se pela 
monarquia, sendo que o rei era da família real sérvia, já que, diferentemente da Croácia e da 
Eslovênia, a Sérvia já possuía um estado próprio anterior à formação da Iugoslávia. O assassinato da 
liderança croata desencadeou uma crise política que levou a uma série de reformas políticas que 
prometiam descentralizar o poder na Iugoslávia (a partir de 1929 esse nome foi adotado oficialmente 
pelo país) mas que, na verdade, centralizou o poder ainda mais nas mãos do soberano.(c.f. Correia, 
2010: 50-51). 
4A saber, República Socialista da Croácia (com capital em Zagreb), República Socialista da Eslovênia 
(com capital em Ljubljana), República Socialista da Sérvia (Com capital em Belgrado, sede do 
governo federal, e subdividida em duas províncias autônomas, Kosovo e Vojvodina), República 
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Após a morte de Tito, em 1980, os partidos comunistas das repúblicas 

iugoslavas passam a governar as repúblicas praticamente com controle total, de 

forma que a Iugoslávia como federação existia apenas no nome. Com a Constituição 

de 1974, o poder passou a ser cada vez menos federal e cada vez mais nacional, 

levando à criação de oligarquias do partido comunista em cada república, o que não 

demoraria a levar à criação de etnodemocracias com a crise do regime socialista 

(Žarkov, 2007: 6), na qual algumas repúblicas passariam a priorizar a questão 

étnico-nacional e passam a zelar pela ideia de homogeneidade5.  

Ainda no começo da década de 1980, o país é avassalado por uma crise 

econômica, e manifestações anti-sérvias no Kosovo (de maioria albanesa), em 1981, 

começam a mobilizar o nacionalismo sérvio, culminando com a ascensão de 

Slobodan Milošević6 ao poder em 1989. Milošević, já no final da década de 1980, 

começou a realizar discursos que continham um caráter nacionalista, e, neles, se 

apropriava de símbolos nacionais sérvios e da memória histórica sérvia. Sérvios que 

alegavam sofrer perseguição no Kosovo pelos albaneses o viam como o líder que há 

tanto procuravam (Correia, 2010: 112).  

De 1988 a 1989, ocorre a chamada “Revolução Anti-Burocrática”, na qual, 

Milošević, através do apoio dos movimentos de massas, e com auxílio da mídia 

estatal sérvia, conseguiu derrubar lideranças em Montenegro, Kosovo e Vojvodina, e 

instalar aliados no poder dessas regiões, assumindo formalmente a presidência da 

Sérvia em 28 de junho de 1989, data simbólica para os sérvios, que remetia aos 600 

anos da Batalha de Kosovo (Correia, 2010: 116).  

Durante a “Revolução Anti-Burocrática”, as repúblicas restantes tiveram suas 

relações com a sérvia potencialmente desgastadas, segundo Correia (2010: 133) 

“devido à preponderância da retórica nacionalista sérvia e às técnicas de intimidação 

utilizadas para criar instabilidade interna nas várias repúblicas e, assim, pressionar 

as respectivas lideranças”, o que resultou em uma perda de diálogo entre as 

																																																																																																																																																																																														
Socialista de Montenegro (com capital em Titograd), República Socialista da Macedônia (com capital 
em Skoplje) e República Socialista da Bósnia-Herzegovina (Com capital em Sarajevo). 
5Um exemplo disso é o caso da Croácia, cuja constituição pós-socialista retirava dos sérvios o 
estatuto como nação constituinte da Croácia, delegando-os a uma categoria de minoria nacional. 
(Correia, 2010: 140) 
6Presidente da Sérvia de 1989 a 1997 e presidente da República Federal da Iugoslávia de 1997 a 
2000. 



6	

	

repúblicas constituintes na Iugoslávia, e as posteriores declarações de 

independência, sendo que, algumas, resultaram em conflitos armados. 

Em 1991, Eslovênia, Croácia e Macedônia declaram independência, e em 

1992 a Bósnia-Herzegovina faz o mesmo, com exceção da Macedônia que 

conquistou a independência pacificamente, nas outras repúblicas houve conflitos 

armados. 

Entre os conflitos que se seguiram, temos a guerra na Eslovênia em 1991; a 

guerra na Croácia de 1991 a 1995, sendo essa, uma guerra entre a recém-

proclamada República da Croácia, contra o JNA (Jugoslovenska Narodna Armija/ 

Exército Nacional Iugoslavo) e a República de Krajina (Uma república fundada por 

sérvios que viviam na Croácia, e que visava à separação com relação à Croácia e 

integração à Sérvia); a na Bósnia-Herzegovina de 1992 a 1995 (Guerra travada 

entre os sérvios da Bósnia-Herzegovina, com apoio do JNA e de milícias 

paramilitares, contra croatas da Bósnia-Herzegovina, também com apoio da Croácia 

e de milícias, contra os eslavos muçulmanos da Bósnia-Herzegovina), a na província 

do Kosovo de 1997 a 1999 (entre a UÇK, Ushtria Çlirimtare e Kosovës/ Exército de 

Libertação do Kosovo, albanês, contra o JNA e milícias sérvias, bem como, a 

posterior entrada da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) com os 

bombardeios contra a Sérvia em 1999), e, em 2001, há uma guerra civil na 

Macedônia entre albaneses e macedônios.  

Os conflitos na Croácia, na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo foram palcos de 

inúmeras atrocidades, como massacres, deportações, estupros e mesmo, genocídio 

físico de determinadas populações. É válido ressaltar que atrocidades foram 

cometidas por todos os lados combatentes (por exemplo, a “Operação Tempestade”, 

que varreu a República Sérvia de Krajina, provocando o massacre e deportação de 

sérvios pelo exército croata), mas os sérvios, através das milícias paramilitares, 

organizaram os massacres de forma muito mais sistematizada (Žarkov, 2007: 6). O 

discurso nacionalista sérvio pregava que, essas guerras, eram como um acerto de 

contas por tudo o que foi atentado contra a nação sérvia anteriormente, eslavos-

muçulmanos e albaneses eram vistos como sucessores dos otomanos, e os croatas, 

como sucessores dos fascistas7. 

																																																													
7O discurso de associação dos croatas e albaneses com inimigos do passado, bem como da 
propagação da ideia de um “caráter genocida” desses povos é muito presente no Memorando da 
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Ao final do conflito, ficou assegurada a independência da Croácia, sendo a 

República de Krajina extinta, a Bósnia-Herzegovina consegue a independência, e 

após os acordos de paz em Dayton, em 1995, fica estabelecida a criação de duas 

zonas autônomas, a Federação Croata-Muçulmana, administradas por croatas e 

bosníacos8, e a República Srpska, administrada pelos sérvios da Bósnia-

Herzegovina, uma presidência rotativa com um representante de cada nacionalidade 

principal e um representante da ONU (Organização das Nações Unidas) com poder 

de veto. O Kosovo, após os bombardeios da OTAN contra a Sérvia, se torna 

protetorado da ONU, declarando sua independência em 2008, que ainda está em 

fase de reconhecimento, não sendo um estado reconhecido pela Sérvia, e surge a 

República Federal da Iugoslávia, composta por Sérvia em Montenegro, que em 2003 

passa a se denominar Estado da Sérvia e Montenegro, sendo que, em 2006, 

Montenegro declara independência por vias pacíficas. 

Segundo Žanić (2007), logo após a dissolução da Iugoslávia, foi visto como 

essencial para as ex-repúblicas constituintes construir uma narrativa própria e, antes 

mesmo das guerras se iniciarem, já ocorria um processo de seleção e 

reinterpretação de acontecimentos e de elementos do passado nas diferentes 

repúblicas como forma, não só, de justificar a guerra, como de instigar uma oposição 

entre os povos que compunham a ex-Iugoslávia. 

Com base nisso, temos que a questão das identidades nacionais, enquanto 

parte fundamental dos grupos nacionais na ex-Iugoslávia se tornou muito presente 

na região e tomou particular importância nas últimas décadas. 

 Tomando por base Cardoso de Oliveira (1976: 5-6), a identidade de um 

grupo pode ser construída tanto pelo realce de elementos próprios do grupo em 

questão, quanto na relação de oposição ou associação com outros grupos, ou seja, 

a chamada fricção interétnica. Para o autor:  

 

																																																																																																																																																																																														
SANU (Srpska Akademija Nauka Umetnosti/ Academia de Ciências e Artes da Sérvia), documento 
elaborado entre 1985 e 1986 por intelectuais sérvios da Academia e que divulgava a imagem dos 
sérvios como um povo vitimizado, (cf. Correia, 2010: 100-101). 
8Denominação adotada em 1993 pelos muçulmanos da Bósnia-Herzegovina (c.f. Peres, 2010: 29). 
Não confundir este termo com “bósnio”. “Bósnio” representa aquele que é cidadão da Bósnia-
Herzegovina, independentemente de ser sérvio, croata ou muçulmano (bošnjak, ou bosníaco), além 
de ser um termo utilizado como nacionalidade por aqueles que defendem a ideia de uma Bósnia-
Herzegovina multicultural e multiétnica. 
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A identidade contrastiva parece se construir na essência da identidade 

étnica, i.e., a base da qual esta se define. Implica a afirmação de nós diante dos 

outros. Quando uma pessoa ou um grupo se afirma como tal, o faz como meio de 

diferenciação em relação a alguma pessoa ou grupo com que se defronta. É uma 

identidade que surge por oposição. No caso da identidade étnica ela se afirma 

“negando” a outra identidade, “etnocentricamente” por ela visualizada (Cardoso de 

Oliveira, 1976: 5-6). 

 

Essa ideia se aproxima do que Barth expõe sobre a construção de 

identidades, no sentido de a identidade ser acionada quando se necessita 

estabelecer ou reconhecer fronteiras entre grupos (Barth, 1998). 

No caso da ex-Iugoslávia, esse processo transformou antigos vizinhos em 

inimigos, e a reconstrução histórica, ou seja, a reinterpretação de fatos históricos e a 

alteração do valor simbólico atribuído a eles, além da construção de memória, 

desempenharam papéis-chaves.  

Pollack definiu um conceito que explica a passagem da memória histórica 

para gerações seguintes, a chamada “memória por tabela”, para o autor: 

 
Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual ou 

coletiva? Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 

segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", ou 

seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 

sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou 

mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase 

impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe, a 

esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos que não se 

situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente 

possível que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra 

um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte 

que podemos falar numa memória quase que herdada (Pollack, 1992: 201, Grifos 

do Autor). 

 

Para Pollack (1992: 203), “A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem 

tudo fica registrado. (Grifos do autor)” Para o mesmo autor, “a memória 
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organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa 

importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que 

acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo” (Ibidem). Temos em 

vista que a história e a memória nacional são uma escrita de alguém ou um grupo 

em específico, com determinadas convicções e para determinados propósitos, 

sendo constantemente sujeitas às revisões. 

 Segundo Sarah Correia, que analisa a apropriação de elementos da memória 

coletiva sérvia para o enaltecimento do nacionalismo sérvio:  

 

Ora, a memória é, pela sua própria essência, a selectividade, manipulável. As 

representações do passado que produz não são necessariamente baseados nos 

factos tal como eles ocorreram, mas sim na sua percepção, e esta é condicionada 

por factores que incluem não só o conhecimento dos factos, mas também o valor 

emocional conferido aos factos. Por estas razões, o uso da memória colectiva como 

instrumento ao serviço de um projecto político é muito tentador, dadas as suas 

potencialidades no sentido da legitimação do poder e da mobilização em torno dos 

seus objectivos. (Correia, 2010: 11). 

 

 Essa citação se aproxima do que é afirmado por Le Goff (2003: 422), onde o 

controle da memória e do esquecimento é um item fundamental que imbui de 

legitimidade uma classe ou grupo dominante. Deste modo, usos e reinterpretações 

de elementos do passado, por exemplo, favoreceram a política nacionalista do 

governo de Slobodan Milošević durante as guerras dos anos 1990 e contribuíram, 

mesmo, na justificativa dessas guerras contra a Croácia, a Bósnia-Herzegovina e o 

Kosovo. 

 Buscando essa aproximação entre a construção da memória histórica e a 

questão identitária, para Pollack (1992: 204): 

 
Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno 

construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos 

também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e 

o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no 

seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da 

imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire 
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ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos 

outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também 

para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. 

 

 Se partirmos do pressuposto da “memória por tabela” para avaliar a questão 

sérvia, podemos ter em vista, a apropriação da memória coletiva definida por Sarah 

Correia como “a percepção que uma comunidade tem, no tempo presente, dos 

acontecimentos que marcaram sua História, [sendo] um dos elementos estruturantes 

da identidade nacional” (2010: 11) e das construções históricas sérvias como um 

meio de justificar a política nacionalista, e mesmo os conflitos. 

Uma das questões mais marcantes nesse período de guerras na Iugoslávia é 

a de como a mídia foi utilizada para invocar, ou até mesmo, construir uma memória 

histórica entre os sérvios. 

 Como afirma Ivo Žanić (2007: 14) a mídia faz parte de um sistema de 

linguagens, e a linguagem, o seu trabalho, sua interpretação e sua análise, tem 

função social e depende do contexto histórico e social de comunicação. Elementos 

da sociedade são formados e entendidos criando-se uma opinião pública de forma 

comparável a “mitos”. Para Žanić (2007: 17), jornalistas e audiência estão em um 

sistema simbólico. Ou seja, o conhecimento daqueles que transmitem as 

informações sobre esse sistema permite, mesmo, a manipulação do que deve ser 

divulgado a seu favor ou a favor de outra causa, e, como veremos, sobretudo na 

Sérvia, foi frequente a apropriação e divulgação dessas informações, invocando 

elementos que estavam presentes na memória histórica sérvia, associando-os com 

o presente e criando uma forma de propaganda. 

 Ainda segundo Žanić (2007: 18), não é fácil delimitar comunicação cotidiana e 

propaganda, mas o que define a segunda é o fato de ela criar predisposição para 

certo comportamento, nesse sentido, justamente por essa diferença ser tão tênue é 

que, às vezes, a segunda se sobrepõe à primeira, mas continua a agir como a 

primeira. Žanić também remete à questão da tradição, que, embora vista como um 

evento intergeracional, para os filósofos, é vista como constituída socialmente para o 

antropólogo (2007: 21), e esses “mitos” e símbolos considerados como tradição 

estão presentes também nesse sistema de linguagem. Por isso, de certo modo, 
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também, a literatura, sobretudo a poesia épica, foi utilizada como forma de 

propaganda indireta (Žanić , 2007: 23).  

É preciso notar que, na ex-Iugoslávia o vernacular, o tradicional, o folclórico 

na sociedade se tornou urbanizado, socialmente transformado e organizado em 

princípios modernos, um exemplo disso é a adaptação da poesia épica para a 

composição étnica e religiosa da audiência que a escutava, levando a temática épica 

para o contexto da audiência, no caso, recitava-se poesias épicas sobre os eventos 

dos anos 1980 e 1990; e também o culto à gusle (gusla), como símbolo de liberdade 

e identidade étnica entre os sérvios (Žanić, 2007: 51), e o guslar (o tocador de gusla) 

como propagador de ideologias (Ibidem).  

 Um exemplo de como os veículos de mídia conseguiram se apropriar dessa 

suposta “tradição”, ou então “sistema simbólico”, pode ser visto nos jornais e 

periódicos sérvio-bósnios da época, onde os combatentes exemplares eram 

comparados com os hajduks (salteadores ou “bandidos sociais” no Império 

Otomano, que foram considerados pela historiografia sérvia como os primeiros 

combatentes pela independência da região (c.f. Žanić, 2007)) ou assim eram 

apresentados pelos jornalistas (Žanić, 2007: 466). Uma jornalista local enxergou 

Ratko Mladić, comandante das forças sérvias nos conflitos da década de 1990, 

como hajduk e general (Žanić, 2007: 467) e, constantemente, figuras de linguagem 

eram utilizadas, sobretudo metáforas e comparações com eventos antigos 

intrínsecos à memória histórica sérvia daquele período, ou seja, os anos 1990 

(Žanić, 2007: 466).  

 Segundo Dubravka Žarkov (2007: 6), a mídia de guerra, de certo modo, foi 

uma das principais responsáveis por produzir etnicidade, dado que a forma como as 

notícias eram transmitidas e, mesmo, a polarização de determinados periódicos 

nacionais com suas respectivas repúblicas contribuiu para a definição e 

consolidação de grupos étnicos e territórios. Para a autora, assim como a guerra, a 

mídia também produziu etnicidade, definiu o que era “ser sérvio”, o que era “ser 

croata” e o que era “ser muçulmano”, mas ao invés de violência física, ela se utilizou 

de palavras, fotos e charges (Ibidem). 

 Mark Thompson (1999: 7) afirma que a mídia na Iugoslávia socialista era 

menos controlada do que a dos outros países socialistas e possuía maior variedade. 

Era controlada pela Liga dos Comunistas de cada república e província até 1989, 
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quando seriam permitidas as empresas privadas. A descentralização política levou, 

também, à descentralização da mídia, que se tornava cada vez menos federal e 

mais nacional (Thompson, 1999: 8). Essa descentralização foi tão forte que algumas 

declarações que poderiam ser levantadas ou ditas em uma das unidades da 

federação poderiam levar à prisão em outra (Thompson, 1999: 9). Levando em conta 

o papel da mídia na formação da opinião pública, a opinião pública também começa 

a se tornar menos federal e mais nacional, a ponto de determinados periódicos 

passarem a ser associados a uma narod (nação), narodnost (nacionalidade) ou 

grupo étnico. 

 Para se ter ideia de como essa polarização e esse encerramento da mídia na 

própria república se deu, segundo Ramet (2002: 40) periódicos como o Borba de 

Belgrado, ou então o Slobodna Dalmacija, da Croácia, que eram tão marginais nos 

anos 1970, assim como o esloveno Delo, tornaram-se as principais fontes de 

informação dentro de suas respectivas repúblicas, e sobretudo os dois últimos eram 

impopulares fora delas. Na Bósnia-Herzegovina havia uma variedade maior de 

periódicos, no entanto, com as tensões que se seguiriam, a associação entre o 

periódico e a nacionalidade ficou evidente (Ramet, 2002: 41). 

 Através das ações de Milošević na perseguição e fechamento das mídias de 

oposição em território sérvio e seu controle político sobre as províncias autônomas e 

Montenegro, quatro das oito estações principais de comunicação (a da Sérvia, a de 

Montenegro, a de Kosovo e a de Vojvodina) estavam sob seu controle (Thompson, 

1999: 19). Segundo Thompson (1999: 31), além de ter controle da metade dos 

principais veículos de imprensa da Iugoslávia, a mídia sérvia foi a mais influente 

durante as guerras, chegando a ser utilizada como um veículo de propaganda.  

No Kosovo, a mídia teve papel fundamental no incentivo à guerra também, se 

utilizando, frequentemente, de símbolos históricos nacionais e propagando entre os 

sérvios a já existente “paranoia” contra os albaneses, retratados como 

contrarrevolucionários ou até como “estupradores de freiras” (Thompson, 1999: 53). 

No entanto Thompson (1999: 55) ressalta que essa estratégia de propagação de 

paranoia e ódio através da mídia foi usada em outras partes da Iugoslávia 

posteriormente, sobretudo na Croácia e na Bósnia-Herzegovina, além do mais, 

houve intensa perseguição às mídias albanesas no Kosovo. A centralização da 

mídia nas mãos do governo foi tão forte que os veículos de mídia não poderiam 
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escolher fazer oposição ou seriam fechados e seus integrantes perseguidos 

(Thompson, 1999: 291).  

 No entanto, como Thompson ressalta (1999: 292), seria incorreto afirmar que 

a mídia criou a guerra; embora ela tenha sido responsável por conduzir à 

desinformação e por fazer propaganda, disseminar o medo e a paranoia, ela não 

deve ser encarada como um agente autônomo, sobretudo em um contexto de 

intensa centralização do poder e violação das liberdades individuais e de imprensa. 

O papel da mídia nesse sentido poderia ser enxergado como a transformação do 

“fazer guerra” em uma ocasião para a mobilização ideológica (Thompson, 1999: 

306), ou seja, a mídia não foi um agente autônomo, nem mesmo um responsável 

pela guerra, mas um grande veículo de propagação ideológica que permitiu à guerra 

tomar maiores proporções, ferindo relações sociais e mesmo, como já citado, 

contribuindo para a criação de etnicidades. 

A propaganda por si mesma deve estar presente na doutrinação, como uma 

forma de propagação contínua que visa manter esse “público alvo” sob seu controle. 

Assim são criados “mitos” dentro dessa sociedade, e as pessoas são levadas a 

tomar atitudes com base nesses “mitos”. Esses “mitos” seriam reforçados não só 

pela mídia como também por outro agente que não pode ser ignorado, a literatura. 

Porém, deve-se ser cauteloso com o termo “mito”, o que ele significa quando 

nós falamos de história e memória histórica? Segundo Lévi-Strauss (1970: 291): 

 

Basta, portanto, que a história se afaste de nós no tempo, ou que nós nos 

afastemos dela pelo pensamento, para que deixe de ser interiorizável e perca sua 

inteligibilidade, ilusão que se prende a uma interioridade provisória. Mas não nos 

façam dizer que o homem pode, ou deve, livrar-se desta interioridade. Não está em 

seu poder fazê-lo e a sabedoria consiste, para êle, em olhar-se, vivê-la, embora 

sabendo (mas em outro registro) que o que vive, tão completa e intensamente, é 

um mito, que aparecerá como tal a êle próprio, daqui a alguns anos, e que, aos 

homens de um próximo milênio, não aparecerá absolutamente. 

 

 Ainda, para Lévi-Strauss, (1970: 47), o mito utiliza uma estrutura para produzir 

um objeto absoluto que oferece o aspecto de um conjunto de acontecimentos, pois 

todo mito conta uma história. O autor comenta que no sistema de Sartre, a história 

exerce, precisamente, o papel de um mito (Lévi-Strauss1970: 290). Portanto, com 
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base nisso, como se poderá definir mito, sendo que a própria história, dependendo 

do viés do pesquisador, pode ser considerada um mito?  

Neste trabalho, nós tratamos como “mito” as fabulações da memória histórica 

sobre determinados eventos históricos, ou seja, o reflexo que esses eventos 

históricos tiveram e têm na memória sérvia e como esses eventos são interpretados 

assim que se inserem nessa memória. Histórias de heroísmo, martírio, vilania, 

crueldade, e o impacto que elas têm nas mentalidades de uma população, isso 

iremos considerar “mito”, mais por uma falta de expressão que melhor designe 

esses fenômenos, do que pela tentativa de gerar uma definição para o conceito de 

“mito”, que, infelizmente, não é o tema principal aqui. 

Analisando o papel da literatura e da produção cultural nesse processo, 

segundo Sarah Correia (2010: 93), 

 

(...) se durante as primeiras décadas de existência da segunda Jugoslávia9, a 

literatura foi um veículo privilegiado para a construção de uma memória coletiva 

orientada no sentido da deslocação do âmbito dos conflitos do campo étnico ou 

cultural para o das rivalidades ideológicas, a década de 1980 assistiu ao processo 

inverso. O processo de reconstrução da memória que se desenrolou durante esta 

década funcionou no sentido da destruição do sistema político jugoslavo, através da 

negação sistemática da sua legitimidade. 

 

De acordo com essa autora, “o principal papel no processo de revisão da 

memória coletiva dos sérvios viria a caber, numa primeira fase, à literatura, e, em 

menor medida, às outras artes narrativas, como o cinema ou o teatro” (Correia, 

2010: 88). Correia afirma que na literatura, não apenas sob a forma de poesia épica, 

mas de modo geral, 

 

(...) estas obras glorificavam o heroísmo e espírito de abnegação e auto-sacrifício em 

favor da liberdade que caracterizariam os sérvios (...) a mensagem relativa aos 

restantes povos da Jugoslávia era a de que tais sacrifícios jamais haviam sido 

reconhecidos. Assim se alimentava o ressentimento, procurando se inculcar na 

população a ilusão da necessidade de ‘acertar contas com o passado’. (2010: 93). 

																																																													
9 Entende-se “Iugoslávia Socialista”. 



15	

	

 

Para se enxergar a literatura e as artes como formas de propaganda política, 

deve-se ter em vista alguns fatos, em primeiro lugar, quando a crise do Kosovo de 

1981 se infamou. Os autores dos novos poemas épicos acompanhavam as notícias 

com muita frequência e as interpretavam de acordo com os padrões fornecidos pela 

mídia do governo e pela tradição (Žanić, 2007: 56). 

Um exemplo disso, citado por Žanić (2007: 57), é a questão da manipulação 

do estupro para propósitos políticos, criando-se a imagem do albanês como 

maníaco. O exemplo fornecido é o crime em Čakor, na fronteira entre Montenegro e 

Kosovo, ocorrido no final de 1975. Segundo o autor, esse evento chamou a atenção 

na época não pelo fato de uma garota montenegrina ter sido estuprada e morta, nem 

pelo fato de os estupradores serem albaneses, mas pelo fato de o pai ter sacado 

uma arma em pleno tribunal e alvejado os assassinos durante o julgamento, sendo 

condenado a oito anos de prisão que depois foram alterados para quatro (Žanić, 

2007: 58). A população se simpatizou com o pai, que, supostamente, apenas tentou 

salvar o nome e a honra da família (Žanić, 2007: 59), mas os criminosos, no épico 

“Tragična pogbija Branke Đukić” (O trágico destino de Branka Đukić), baseado no 

incidente em questão, de Božidar Đukić de 1985, não eram descritos nem pelo 

nome, nem pela etnicidade, e o pai não era um vingador de uma nação desolada, 

mas um homem agindo por justiça individual (Žanić, 2007: 60). 

No entanto, em 1987, pouco mais de um ano depois desse primeiro épico, em 

um poema sobre o mesmo tema e do mesmo compositor, “Ugašena kosovska 

ognjišta” (Extinção do lar kosovar), Kosovo é referenciado diversas vezes como a 

''Terra de Dušan'', a história passou a apresentar conotações étnicas e a violência 

sexual passou a ser vista  como sistematizada e contra todos os sérvios (Žanić, 

2007: 61). No primeiro poema, apenas a vítima tinha nome, sobrenome, e origem da 

família, enquanto que, no segundo, a vítima era anônima enquanto o assassino tinha 

nome, sobrenome e etnicidade (Žanić, 2007: 61-62). 

Portanto, vemos com esse exemplo, como a literatura também esteve 

acompanhando as mudanças políticas na antiga Iugoslávia através desse caso da 

“etnicização” de um crime. Esses e outros casos tinham efeito na formação de uma 

propaganda, pois estavam inseridos no vernacular, no tradicional, e frequentemente 

invocavam a memória social, assim como a mídia. 
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Slavoj Žižek analisa, por exemplo, os poemas de Radovan Karadžić, líder dos 

sérvios na Bósnia-Herzegovina, que adorava e conhecia a gusle e que recitou um 

poema sobre ele mesmo, como herói em um poema a ser cantado por gerações 

futuras, o qual era repleto de conteúdo político, e incentivava a guerra contra os 

inimigos da nação sérvia (Žižek, 2009: 55). 

A associação de líderes políticos e militares, tanto pela mídia como pela 

literatura, a grandes heróis do passado sérvio, e as comparações entre os inimigos 

das décadas de 1980 e 1990 com inimigos do passado foi uma das chaves para a 

criação de medo e ódio com relação ao “outro”. A mídia e a literatura permitiram não 

só que a ideologia do regime de Milošević fosse propagada, bem como a “paranoia” 

primeiramente contra os albaneses e depois contra os croatas e bósnios-

muçulmanos, como também possibilitou a construção de uma nova memória 

histórica onde passado e presente se encontravam. 

 Nesse sentido, podemos notar inúmeros exemplos de apropriação da 

memória histórica com o objetivo não só para a formação de uma identidade sérvia 

nova, separada do passado socialista, bem como para fomentar a ideia de oposição 

com as repúblicas e províncias vizinhas, ou, até mesmo, a da naturalização do 

conflito (entre sérvios e croatas, sérvios e muçulmanos) durante o período das 

guerras. A mídia estatal sérvia, por exemplo, realizava comparações dos generais e 

soldados com heróis do passado medieval, das lutas contra os otomanos ou contra 

os nazistas (cf. Žanić, 2007: 466-467).  

De modo semelhante, foi muito frequente a comparação entre os inimigos da 

Sérvia dos anos 1990 com os inimigos de um passado mais distante. Ratko Mladić, 

por exemplo, durante a guerra, afirmara que o fato de a Alemanha ter reconhecido 

tão antecipadamente a independência da Croácia remetia a um desejo da Alemanha 

em instaurar um Quarto Reich, notadamente fazendo uma referência ao fato de os 

líderes do Estado Independente da Croácia terem se aliado aos nazistas na 

Segunda Guerra Mundial (cf. Glenny, 1992: 27). Outro exemplo é a relação da 

penetração do sérvio Đorđe Martinović com uma garrafa de cerveja, no Kosovo, em 

1985, noticiada como se albaneses a tivessem realizado, levando, ao imaginário 

popular, e com grande auxílio da mídia, a propagação da ideia de que no Kosovo, 

sob o domínio dos albaneses, a lei do empalamento otomano voltaria se nada fosse 

feito (cf. Correia, 2010: 98).  
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Segundo Tim Judah (1997: 199), por sua vez, havia uma preocupação entre 

os sérvios de que com uma Bósnia-Herzegovina independente sob o domínio dos 

muçulmanos haveria um retorno das leis do Império Otomano, tanto que, muitas 

vezes, os muçulmanos da Bósnia-Herzegovina, bem como os albaneses do Kosovo, 

eram chamados (e ainda são) pejorativamente de turcos (Turci), denotando uma 

herança direta entre esses povos e os otomanos, da mesma maneira que os croatas 

independentistas eram chamados pelos sérvios de ustaše, associando-os 

diretamente com os colaboracionistas fascistas da Segunda Guerra Mundial, mesmo 

que nem todo croata independentista fosse admirador da ustaša. 
Para Ignatieff (1997: 186), muitos repórteres nas guerras nos anos 1990 

descobriram que as histórias contadas por sérvios, croatas e bósnio-muçulmanos a 

respeito das atrocidades ocorridas durante o conflito (saques, massacres, estupros, 

destruição de patrimônio histórico) confundiam-se no tempo, já que os repórteres 

não sabiam se os entrevistados falavam de “ontem”, de 1941 (Segunda Guerra 

Mundial), de 1841 (guerras entre sérvios e turcos) ou de 1441 (conquistas otomanas 

no Sudeste Europeu): na visão daqueles todas essas épocas convergiam naquele 

momento.   

O período de guerras nos anos 1990 era considerado, para muitos sérvios, o 

grande acerto de contas por todas as injustiças supostamente cometidas no 

passado, seja a dominação otomana ou o genocídio perpetrado pelos ustaše 

durante a Segunda Guerra Mundial, levando a criação de conflitos muito recentes 

entre diferentes nacionalidades, que passaram a ser encarados quase que como 

naturais, ou mesmo, derivados de ódios ancestrais.  

Um fenômeno presente no final do século XX e no século XXI é justamente 

essa ideia de “nação” aparecer em um contexto em que as minorias étnicas, 

nacionais e religiosas se revelam com tanta frequência. O nacionalismo étnico ou 

religioso é o que tem motivado grande parte dos conflitos do pós-Guerra Fria, e, isso 

se deve a conflitos muito recentes, e não a ódios ancestrais – como afirma 

Hobsbawm (1991: 556), possivelmente as questões mais explosivas na Europa 

Central e Oriental não se devem a antigos conflitos étnicos, afinal os conflitos entre 

sérvios e croatas, e entre tchecos e eslovacos, bem como no Cáucaso e no Báltico, 

não eram problemas sérios em 1917. Nesse sentido, a hipótese dos “ódios 

ancestrais” não tem lugar no caso iugoslavo. Durante o final do regime socialista, no 
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início da década de 1980, segundo Correia (2010: 107), ainda havia um elevado 

grau de casamentos mistos entre sérvios e croatas, ou entre sérvios e eslavo-

muçulmanos.  

Para Cahen (2002: 100) “(...) a causa do conflito não é a etnicidade, é 

exatamente o contrário: uma causa importante foi a não tomada em linha de conta 

da etnicidade, a sua não-inclusão no programa da democracia política” (grifos do 

autor) ou seja, não foi a etnicidade em si que provocou os conflitos, mas a forma 

como os países recém-formados adotaram sua política para com minorias nacionais. 

Para Cahen (2002: 98) “a multi-etnicidade da Jugoslávia não era um fator suficiente 

de fracasso, apesar da memória histórica de vários confrontos”, principalmente 

tendo em vista que o regime socialista criou um forte aparato de propaganda para 

“abafar” conflitos de caráter étnico durante a Segunda Guerra Mundial, com a queda 

do regime, e a preocupação com a formulação de uma nova identidade nacional, a 

memória da Segunda Guerra Mundial passa a ser revisada, enfatizando o viés dos 

conflitos étnicos, servindo de justificativa para os conflitos dos anos 1990 (Correia, 

2010: 75). 

A região da ex-Iugoslávia abrigava, e ainda abriga, como afirma Jovanovic em 

seu texto “Iugoslávia, uma constelação cultural” (1990), diferentes povos, línguas, 

culturas, tradições e religiões. Portanto, compreender como a ideia de 

homogeneidade nacional, ou seja, o princípio de uma língua, uma nação, um 

Estado, um território tornou-se comum nesses países até então tidos como 

“multiculturais” é essencial para entender a própria construção das identidades dos 

grupos que ali habitam. 

Segundo Comaroff & Comaroff:  

 
“Enquanto a maior parte dos seres humanos ainda vivem como cidadãos em 

Estados-nação, eles tendem a ser apenas condicional, parcial e situacionalmente 

cidadãos de Estados-nação. As lutas de identidade, que vão desde altercações por 

recursos até o combate genocida, parecem ser imanentes em praticamente todos 

lugares à medida em que a identidade pessoal é imersa – existencial e 

metonimicamente – em afirmações de essência coletiva, de substância inata e 

sentimento primordial, que se aninham na ou atravessam a organização política.¨ 

(Comaroff & Comaroff, 2001: 70, Grifos dos autores). 
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A memória constituída pelo nacionalismo tenta sempre fazer com que a 

memória pessoal, a memória vivida, seja complementada por uma memória 

constituída pela propaganda nacionalista, podendo mesmo afetar laços pessoais 

antigos de uma pessoa que vive nesses lugares. Os impactos dessa “nova memória” 

variam de acordo com a experiência de cada pessoa, não tornando os cidadãos 

simplesmente reféns da propaganda nacionalista. 

Porém, na ex-Iugoslávia pode-se ter em vista que o impacto desse tipo de 

propaganda foi muito considerável já que, antes das guerras, as relações entre 

sérvios, croatas e muçulmanos eram relativamente pacíficas e harmoniosas, a ponto 

de, inclusive, como já mencionado, haver quantidade considerável de casamentos 

mistos (Estima-se que cerca de 2,8 milhões de família iugoslavas, produziram 1,4 

milhões de casamentos mistos, a maioria entre sérvios/sérvias e croatas segundo 

Hobsbawm e Kertzer (1992: 5), uma prática muito sustentada pela ideologia 

comunista do bratstvo i jedinstvo (Fraternidade e Unidade)). 

 O processo de guerras que assolou a Iugoslávia e sua posteridade afetou 

seriamente boa parte dessas relações pessoais, através, sobretudo da mídia, que, 

ao divulgar a propaganda de incentivo ao ódio formulada pelos governos, propagou 

uma onda de paranoia e medo. 

Com relação à Sérvia do pós-guerra e atual, aparentemente, ainda percebe-

se um legado desse tipo de propaganda política através da mídia que se utiliza de 

elementos do passado histórico. 

Alguns eventos que ocorridos na última década indicam como ainda há a 

permanência dessa apropriação da memória histórica, e, mesmo, ressalta a questão 

da Sérvia tentar constituir uma identidade própria em oposição a dos croatas, 

bosníacos, e albaneses. 

Em 2015, após uma longa discussão, foi promulgada reabilitação do general 

Draža Mihailović, que foi um combatente četnik durante a Segunda Guerra 

Mundial10. Os četnici foram uma guerrilha que manteve fidelidade ao governo 

deposto da Monarquia Iugoslava, embora, também tenham lutado contra os 

nazistas, o objetivo deles era restaurar o governo monárquico e a centralização 

																																																													
10Notícia de 14 de maio de 2015, presente em http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/558861/Rehabilitovan-
Draza-Mihailovic, acessada no dia 29/10/2015. 
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sérvia no poder. Durante o período socialista, os četnici passaram a ser 

considerados inimigos assim como os ustaše e os ocupadores e colaboradores 

nazistas. Porém, percebe-se que, com o debate e a própria reabilitação dos četnici 

como heróis nacionais, a historiografia sérvia procura se renovar, enfatizando 

símbolos nacionais próprios que foram ofuscados pela historiografia socialista, o que 

é um elemento central nesse processo de revisionismo histórico pós-socialista. 

Outros dois eventos que enfatizam a oposição aos croatas, dizem respeito ao 

cântico entoado pelo jogador Josip Šimunić, da seleção de futebol croata, após 

marcar o gol que classificou a Croácia para a Copa do Mundo de 2014. Após o gol, o 

jogador entoou em voz alta o “Za dom, spremni!” (Pela pátria, preparados!)11. Esse 

grito de guerra foi um mote do Estado Independente da Croácia e do regime ustaša, 

bem como, era entoado entre os nacionalistas croatas durante a guerra da Croácia. 

A notícia foi divulgada em diversos medias sérvios (embora a mídia croata também 

tenha demonstrado oposição), e auxiliou a configurar, entre muitos sérvios, a noção 

de relação entre o Estado Croata atual e o período de colaboração fascista, ou, até 

mesmo, o que era propagado pelo Memorando da SANU sobre um suposto “caráter 

genocida dos croatas”. 

O segundo evento diz respeito ao uso do cirílico, em conjunto com o latino, 

em placas da cidade de Vukovar, o cirílico é o alfabeto utilizado pelos sérvios, 

enquanto o latino é utilizado pelos croatas. Vukovar foi uma das cidades mais 

destruídas pelas forças sérvias durante a guerra na Croácia e foi palco de limpeza 

étnica. Para os croatas de Vukovar, tal evento foi considerado uma afronta à 

memória das vítimas da guerra, chegando a haver atos de vandalismo contra as 

placas com alfabeto cirílico12. Isso demonstra, também, entre os croatas, o desejo de 

formação de uma nova identidade separada para com os sérvios, na qual, a 

Iugoslávia, nada mais teria sido do que uma ocupação estrangeira dos sérvios sobre 

a Croácia. 

 E mais recente, a partida de futebol entre Sérvia e Albânia em 2014, nas 

eliminatórias da Eurocopa que precisou ser interrompida pois um drone sobrevoou o 

																																																													
11Notícia de 20 de novembro de 2013, presente em http://www.novosti.rs/vesti/sport.294.html:464603-
SKANDALOZNO-Simunic-slavio-uspeh-Hrvata-uz-poklic-quotZa-dom-spremniquot, acessada no dia 
18/05/2014. 
12Notícia do dia 4 de novembro de 2013, presente em http://arhiva.alo.rs/vesti/aktuelno/srpski-i-cirilica-
izbaceni-iz-statuta-grada-vukovara/36053, acessada no dia 29/10/2015. 
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Estádio Partizana em Belgrado com uma bandeira escrito “Grande Albânia”, e um 

mapa que inclua o Kosovo em sua composição. Os jogadores albaneses precisaram 

ser escoltados (inclusive, os jogadores sérvios auxiliaram na escolta), para que a 

torcida sérvia não os linchasse13. 

 Em 2015, na cerimônia em homenagem às vítimas do massacre de 

Srebrenica, durante a guerra da Bósnia-Herzegovina, na qual a cidade de 

Srebrenica, majoritariamente muçulmana sofreu ataques das forças sérvias que 

executaram milhares de muçulmanos, houve ataques aos caminhões que continham 

restos mortais das vítimas do massacre14. O primeiro-ministro da Sérvia Aleksandar 

Vučić, partidário da negação de que o que houve em Srebrenica não foi genocídio, 

necessitou ser escoltado para fora da cidade para não ser agredido15. 

 Em outras palavras, mesmo com as relações diplomáticas entre os países se 

estabilizando, ainda percebemos fortes resquícios das guerras dos anos 1990 na 

atualidade, confrontos e provocações que estão diretamente associados com a 

memória histórica das guerras dos anos 1990. Percebemos como o passado ainda é 

presente na região da ex-Iugoslávia, assim como na década de 1990 a memória 

histórica de períodos anteriores contribuiu para os conflitos, atualmente vemos as 

memórias dos conflitos dos anos 1990 acionadas diversas vezes na atualidade. 
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