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Resumo 

Esta monografia tem como objetivo entender a influência das políticas de 

memória na formação das identidades na Bósnia e Herzegovina. Usa para tal 

os episódios do Genocídio de Srebrenica e do Acordo de Dayton para fazer 

paralelos entre o passado e o presente do país. Também busca entender como 

esses episódios têm influência na memória das principais comunidades do 

país (bosniaks, bósnios-sérvios e bósnios-croatas) desde a guerra de 

dissolução da Iugoslávia, em um processo quase co-constitutivo. Assim, é 

apresentado um histórico para que se entenda com precisão o contexto, 

principalmente de Srebrenica e do Acordo de Dayton. Depois, para uma 

discussão teórica sobre o que é memória, e um de seus possíveis aspectos,  

essencial nessa discussão, o étnico-nacional. Por fim, uma explicação de 

como esses dois aspectos se interlaçam por meio de manifestações culturais 

e artísticas, como feriados, além de mais uma leva de críticas e reflexões como 

um todo, para que façam sentido dentro do contexto em que  entendemos a 

situação. Por fim, uma conclusão pessoal acerca da temática. 

 

Palvras-chave: Bósnia e Herzegovina; Memória; Identidade; Srebrenica; 

Genocídio; Acordo de Dayton. 
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1. Introdução 

Esse projeto vislumbra começar a explorar o complexo e tão pouco 

descoberto país da Bósnia e Herzegovina. Para isso, é feito um recorte dos objetivos 

que procuramos aqui trabalhar. Primeiro, temos a parte histórica e contextual da 

Bósnia e Herzegovina. As justificativas para as escolhas são quase sempre 

trabalhadas nos capítulos, assim como sua conexão com os tópicos seguintes, de 

modo que não há necessidade de os explicar extensamente aqui. Começaremos o 

trabalho com uma explanação do contexto anterior da dissolução da Iugoslávia, 

passando para as guerras que ocorreram na região e suas consequências, além dos 

possíveis motivos para sua deflagração. Introduzimos depois a discussão sobre o 

Genocídio em Srebrenica, se ele pode ser chamado enquanto tal e por quais razões. 

O tópico que fecha a seção histórica é o Acordo de Dayton, e em especial o Anexo 

4 e suas peculiaridades. 

Avançamos para a discussão teórica sobre memória, sobre o que é memória 

coletiva. Fazemos um pequeno mapeamento da evolução do conceito 

historicamente, desde a sua formulação com Maurice Halbwachs, até a sua relação 

com identidade, traço extremamente significativo para o entendimento da relação 

entre memória e a Bósnia e Herzegovina. Adentramos a discussão de conceitos 

como “esquecimento”, “tradição”, distinção entre “memória e História”, 

“contramemória”, “ação mediada” e identidade”, e como eles podem se aplicar para 

o contexto que trabalhamos, dentro das limitações desse trabalho, tanto em tamanho 

quanto escopo. 

Depois, é feita uma correlação entre tudo o que foi trabalhado por meio de 

um exemplo cultural. São alocados feriados para as diversas comunidades, e como 

a comemoração desses feriados/datas marcantes se relacionam profundamente com 

a memória. São escolhidos as seguintes datas: ao passado iugoslavo e sua nostalgia, 

o dia 25 de maio, o dia da Juventude, em que se comemorava o “aniversário” de 

Tito; para a comunidade croata, o dia 5 de agosto, que é rememorado 

principalmente em território croata, mas também pela população bósnia-croata, em 

que se comemora o dia da Vitória, o sucesso da Operação Storm (ou Oluja). Para a 

comunidade dos bósnios-sérvios, serão observados os dias 9 de janeiro e 21 de 

novembro, respectivamente o dia da República Srpska e o General Framework 
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Day, para comemorar o Acordo de Dayton. Por último, o 11 de julho, data em que 

se rememora o genocídio em Srebrenica. Isso é feito através de eventos no memorial 

em Potocari, com a presença de milhares de pessoas, além de outros eventos, como 

a Marš Mira (Marcha da Paz), aonde pessoas refazem o caminho de muitos 

bosniaks que tentavam fugir das forças bósnio-sérvias por meio da floresta, entre 

outras manifestações. Elas têm o objetivo de trazer a realidade a discussão teórica, 

e como ela se reflete até o ano de 2019 com tanta força, com eventos que já se 

passaram há mais de 20 anos. 

Em seguida, é feita mais uma correlação, com críticas à Dayton e mais 

algumas reflexões sobre toda a discussão que será apresentada. Por último, uma 

pequena conclusão de cunho pessoal sobre a trajetória do trabalho.  

2. Introdução à Parte Histórica 

Para começarmos a entender todos os eventos que constituíram esse 

trabalho, será feita uma revisão histórica. Um ponto de debate que poderia ser 

levantado é: Quando começar a revisão histórica? Dos reinos medievais do século 

XIII ou XIV? Ou do domínio otomano? Ou mesmo da primeira união entre os povos 

eslavos com o reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos? Nesse trabalho, devido às 

limitações objetivas do que é importante ser absorvido, esse processo histórico 

começará a partir da explicação do funcionamento da República Socialista da 

Bósnia e Herzegovina, dentro da Iugoslávia comunista de Tito. Quaisquer adições 

históricas, caso sejam necessárias, serão feitas a partir dessa delimitação histórica.  

Explico aqui alguns motivos para essa escolha, a começar pela 

“simplificação” de um parte histórica tão complexa e disputada. Não é intuito deste 

trabalho transformar o leitor em um especialista sobre as políticas da Bósnia e 

Herzegovina, e nem favorecer uma narrativa histórica em detrimento de outra 

(mesmo que seja bem difícil). Assim, uma simplificação se deve com o intuito de 

se ater aos fatos relevantes para o que estamos discutindo, e não uma historiografia 

acerca de tudo que já aconteceu naquele território. O segundo motivo é que a 

formação da Iugoslávia, assim como sua queda, foram peças-chave nos 

desenvolvimentos que levaram às guerras e memórias que discutimos intensamente 

ao longo desse trabalho. Será utilizado o seu “nascimento”, com foco nessa 
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República em específico para tratar do que aconteceu, e criar um entendimento do 

que lá aconteceu. 

Além disso, os acontecimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial 

foram muito marcantes e deixaram cicatrizes profundas na região. Tratar 

profundamente deles poderia levar a questões ainda mais delicadas do que as já 

tratadas aqui, por serem revisões históricas que até os dias de hoje são contestadas, 

por todos os lados. A Ustaše, os Chetniks, os Partisans de Tito, as diferentes 

lealdades dos muçulmanos; todos esses tópicos são sensíveis e como já estão em 

um patamar histórico de maior profundidade na memória, serão explicadas, mas de 

uma forma mais sensível e superficial. Existe uma extensa literatura tratando desse 

período das Guerras Mundiais nos Balcãs1, e o que será apresentado aqui será só a 

título de conhecimento inicial e contexto para iniciar o trabalho histórico. Fica 

difícil entendermos a posição de Tito dentro dessa nova Iugoslávia, e a própria 

construção desse país se não soubermos contra quem se lutou e quais são as suas 

bases de pensamento. Porém, como já enfatizado, tudo isso será debatido com a 

maior sobriedade e menor nível de “acusações” possíveis, já que existem extensos 

trabalhos dedicados a isso. 

Começaremos a parte histórica com a República Socialista da Bósnia e 

Herzegovina, passaremos pela dissolução da Iugoslávia chegando na discussão 

sobre Srebrenica e o genocídio lá ocorrido. Por fim, a parte histórica terminará 

focando no Acordo de Dayton. 

2.1 República Socialista da Bósnia e Herzegovina 

a. Diferentes comunidades 

Como já dito, começaremos pela formulação da Iugoslávia socialista 

comandada por Tito. Antes, rapidamente enumeraremos as principais forças 

combatentes e locais na Segunda Guerra Mundial, assim como suas ideologias, de 

forma que os nomes antes citados façam ao menos algum sentido, antes da tomada 

do poder por Tito. Em 10 de  abril de 1941, a Alemanha Nazista proclamou o Estado 

Independente da Croácia. A Ustaše, que era uma organização paramilitar liderada 

 
1 Alguns exemplos são: KARCHMAR, Lucien. Draža Mihailović and the Rise of the Chetnik 

Movement 1941-2, 1987; SHOUP, Paul. The Yugoslav Revolution: The First of a New Type, 1971 

e TOMASEVICH, Jozo, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and 

Collaboration, 2002. 
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por Ante Pavelić, era aliada da Alemanha Nazista, e passou a comandar esse 

“Estado Croata”.  Detinham uma política nacionalista e fascista, que tinha em 

grandes linhas a mesma lógica racial dos alemães, de serem uma raça superior e 

com o objetivo de aniquilar as raças inferiores. Assim, além dos judeus e ciganos, 

o principal foco eram as minorias sérvias consideráveis em solo croata e bósnio. E 

outro desdobramento interessante era que a ideologia da Ustaše se considerava 

racialmente ariana, e por consequência, diferente dos sérvios eslavos. Ademais, 

nessa configuração territorial, toda a Bósnia e Herzegovina fazia parte dessa 

Croácia. (Malcolm, 2017, p. 174-176). Existe contudo uma lógica que é curiosa. De 

acordo com a ideologia da Ustaše, os muçulmanos da Bósnia e Herzegovina não 

seriam eslavos, mas croatas arianos de confissão islâmica. Isso foi um fator que 

levou muitos deles a entrarem nas filas da Ustaše, até pela reverência que Pavelić 

apresentava para com os seguidores do Islã. (Pinson, 1994, p. 141). 

  Os Chetniks foram um movimento de resistência em respostas as ações do 

governo croata. De caráter nacionalista, resistiam em prol de uma defesa do povo 

sérvio. Apesar do movimento não ser tão bem organizado, tinham na liderança do 

coronel Draža Mihailović uma figura monarquista, que defendia a volta da família 

real iugoslava no futuro, que estava em exílio em Londres. Foi nomeado ministro 

da guerra pelo governo em exílio. Apesar de resistir aos alemães, tinha como 

objetivo a defesa do território e da organização social, para uma retomada futura 

com auxílio dos Aliados. Importante notar que apesar dos Chetniks e Partisans 

terem um inimigo em comum, eles também lutavam entre si (Malcolm, 2017, p. 

176-177).  Por fim, os Partisans eram comandados pelo “camarada” Josip Broz Tito, 

e lutavam pela implementação de um Estado socialista e anti-fascista na região. 

Assim, como dito, por mais que os dois movimentos fossem de resistência ao Eixo 

e as práticas da Ustaše, e tivessem esses objetivos em comuns, a maneira de o fazer, 

além de seu resultado final, eram inconciliáveis. Cooperação foi possível em 

pequena escala, sempre muito limitada em escopo e temporalidade (Ibid, p. 177-

178). Muitos crimes foram cometidos, por todas as partes, em quase todos os 

grupos. Foi uma grande matança de iugoslavos por iugoslavos. Essas definições são 

as mais simplistas possíveis, o que não quer dizer também que não havia dissidência 

entre os movimentos e que não seja necessário um trabalho de revisitar essas 

histórias. Porém não é o escopo desse trabalho o fazer aqui. 
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Os bosniaks2, que naquele momento ainda não eram definidos como tal, não 

tiveram uma participação única. Muitos aderiram à Ustaše, alguns aos Chetniks, e 

muitos aos Partisans. Ressaltando aqui que quando se diz governo croata, ou 

qualquer tipo de generalização, não quer dizer que todos daquele grupo eram 

favoráveis as políticas adotadas. Por se tratar de um assunto complexo e de várias 

mudanças de alianças, essas generalizações “grosseiras” são feitas com o intuito de 

auxiliar o leitor na compreensão dos diversos grupos (Ibid, p. 185-188). Um aspecto 

digno de nota foi a política iugoslava de supressão dessa história sangrenta, depois 

do final da Segunda Guerra. O que aconteceu foi silenciado. Todos teriam 

participado enquanto vítimas e perpetradores, e portanto, esse capítulo da história 

não merecia uma revisita (Friedman, 2004, p. 21-22) A parte das perpetrações e 

vítimas é de fato verdade, mas como caberia relativizar números e sofrimentos, o 

governo iugoslavo preferiu enterrar essas discussões, que eram muito polêmicas e 

que detinham muito ressentimento. 

Nessa época, os eslavos muçulmanos eram majoritariamente considerados 

como sendo eslavos croatas ou sérvios, mas de religião diferente. Mark Pinson 

argumenta, porém, que parte da literatura da época não tentava definir os 

muçulmanos em nenhum sentido "étnico" específico, mas como uma comunidade 

com direitos iguais aos dos sérvios e croatas. A noção de que os muçulmanos 

deveriam se declarar por parte de uma das nacionalidades acabou por obstruir o 

projeto de uma nação diferenciada (Pinson, 1994, p. 144). A consequência prática 

disso é dizer que sérvios e croatas constituíam uma nação, com sede em territórios 

canônicos, a Croácia e a Sérvia. A Bósnia e Herzegovina não teria uma nação para 

além dos sérvios e croatas. Uma das citações mais definidoras dessa situação é a 

seguinte: “Bosnia cannot be divided between Serbia and Croatia, not only because 

Serbs and Croats live mixed together on the whole territory, but also because the 

territory is inhabited by Muslins who have not yet decided on their national 

identity” (Höpken, p. 194, apud Malcolm, 2017, p. 197). Isso terá um impacto 

gigante no nosso desenrolar histórico, e merece alguma explicação desde já. 

 
2 “In 1993 the Bosnian Muslim leaders started using the term `Bosniac' to refer to Bosnian Muslims 

who were in the Yugoslav censa and terminology referred to as `Muslims' (Muslimani).” (Pavković, 

2000, p.213). 
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Como explicar as formações populacionais históricas foge ao nosso escopo, 

isso será apresentado de maneira mais simplificada, pois igualmente existe uma 

grande bibliografia escrita sobre a história do território da Bósnia e Herzegovina e 

sua população3. Croatas, bosniaks e sérvios fazem parte dos povos eslavos. Assim 

como russos, ucranianos, poloneses, entre outros. Assim, por exemplo, um outro 

conflito famoso na região, com os kosovares, teriam outras “explicações”. A raíz 

albanesa dos kosovares tem uma etnia diferente, assim como uma língua diferente, 

além da própria diferença religiosa. No caso dos bosniaks, a diferença principal é a 

religiosa.  Existe um compartilhamento das mesmas bases linguísticas, e em 

especial, dentro do território bósnio as práticas culturais são muito parecidas. 

Resumidamente, entre os três povos da Bósnia e Herzegovina, a principal diferença 

é a religiosa. Croatas são identificados com a religião católica, bosniaks com a 

muçulmana, e sérvios com a ortodoxa. (Andjelic, 2005, p. 139-140). O que 

diferencia, então, é a religião, como já explicitado, e os nomes e sobrenomes. Os 

nomes geralmente são derivados de referências religiosas, enquanto a diferença de 

sobrenomes se deve às diferenças regionais. As línguas são muito parecidas4, assim 

como parte considerável das práticas culturais que extrapolem o campo religioso, e 

isso é ainda mais latente dentro do território que hoje compreendemos como Bósnia 

e Herzegovina. Isso se dá desde o Sistema de Millet no Império Otomano, onde as 

comunidades religiosas tinham influência política considerável (Burg & Shoup, 

2015, p. 19). 

“One could hardly find any more differences as Miljenko Jergovic, a 

Bosnian writer put it: 

The peoples who live in Bosnia-Herzegovina (I mean Serbs and Croats) 

are differentiated from their peoples who live in their native countries 

to that extent that their cultural and political self-reliance is above all 

connected with Bosnia-Herzegovina. A confirmation for this could be 

found in many aspects: ethnology, language and historical fact that, in 

this century, there was no recorded emigration from Bosnia-

Herzegovina except the economic one and the modern political one into 

which all peoples were forced. In this sense, it seems that recent claims 

about endangered Serbs in Bosnia-Herzegovina are extremely 

perfidious. 

(…) The fact was that members of all three ethnic groups were 

considered by the outsiders in Yugoslavia to be Bosnians (Bosanci) or 

 
3 SUGAR, Peter. Southeastern Europe Under Ottoman Rule, 1354-1804, 1977; FINE, John. The 

Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. 

1994. 
4 É prática comum o uso do alfabeto cirílico pelos sérvios, contudo, na forma em alfabeto latino, é 

muito parecido com o bósnio e o croata. 
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Herzegovinians (Hercegovci), regardless of religious or ethnic 

affiliation. Thus, for example, Serbs from Serbia regarded Bosnian 

Serbs as Bosnians. In this sense, as well as sharing a common dialect, 

literature and customs, Bosnian culture existed and was different from 

that in the neighbouring republics. One should also note, as further 

proof, that Herzegovinians of all ethnic groups used a relatively 

distinctive dialect compared to the Bosnians. Some customs were also 

distinctive. Thus, there was a regional sense of identity that unified 

ethnic groups.” 

(Andjelic, 2005, p. 145-146) 

Uma última consideração que talvez seja útil para a compreensão da 

discussão aqui exposta. O nascimento em determinado solo não diz a que grupo 

você pertence, mas sim o seu background familiar. Como existem muitas disputas 

territoriais e migrações, as divisões territoriais mudam, mas o que fica são os 

aspectos familiares e culturais. Assim, dizer que um indivíduo nasceu no território 

da Bósnia e Herzegovina não significa que ele se considera “bósnio”, mesmo que a 

sua nacionalidade em tese seja essa. Assim, virou prática comum na historiografia 

utilizar os termos “bósnio-croata”, “bósnio-sérvio” e “bosniak”. Importante 

também criar uma separação dentro desse campo religioso. Por mais que a religião 

tenha sido utilizada como principal mecanismo de formação entre as comunidades, 

não impede que exista um sérvio muçulmano, um croata ortodoxo ou um 

muçulmano católico. Essa última afirmação pode parecer estranha e contraditória, 

mas ela se baseia no que se passou a entender por nação muçulmana. A definição 

passou a ser usada de maneira secularizada em vez de religiosa. A nação 

muçulmana, por mais que se faça uma associação imediata com a religião, o que 

não é errado na maior parte dos casos, não é uma verdade em absoluto. A 

comunidade muçulmana na Bósnia e Herzegovina durante o período titoísta era 

muito secularizada, e tinha um projeto de tentar manter a sua diferenciação com as 

outros povos. (Pinson, 1994, p. 146). 

b.  A Bósnia e Herzegovina na Iugoslávia 

Com isso, podemos passar para a formação da Iugoslávia. Com a vitória de 

Tito e dos Partisans, e com perseguição aos seus opositores políticos, a política do 

país não detinha grandes opositores. Foi-se muito discutido se a Bósnia e 

Herzegovina receberia o título de República dentro da Iugoslávia ou se receberia 

apenas autonomia. A decisão foi pela criação de seis Repúblicas Socialistas, além 

de duas províncias autônomas, como divisões administrativas da Iugoslávia. 

Dividido geralmente em fronteiras “históricas” e com base nas supostas aspirações 
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“voluntárias” de cada um dos povos, de cada uma dessas Repúblicas em viver 

conjuntamente, a Bósnia e Herzegovina representava uma ruptura nessa ideia. A 

Bósnia e Herzegovina não tinha um só povo, mas três. Sérvios e Croatas, além de 

muçulmanos, que naquele momento, não representavam uma nação, eram as 

maiorias do território. Os muçulmanos eram considerados como tendo uma religião 

diferente, mas não seriam uma “nação” diferente. Como poderia se tornar um objeto 

de cobiça entre sérvios e croatas, foi concedido o status de República à Bósnia e 

Herzegovina, e esta se torna primeira região administrativa da Iugoslávia que de 

fato era multiétnica na sua composição, sem uma nação dominante, como era o caso 

das outras Repúblicas. (Friedman, 2004, p. 22-23). A título de curiosidade, é 

interessante que existia a distinção entre as nações constituintes da Iugoslávia, que 

em 1971 constituíram seis, com a adição dos muçulmanos enquanto nação; e 

nacionalidades. Essas nações iugoslavas não tinha uma pátria nacional fora da 

Iugoslávia. As nacionalidades dentro da Iugoslávia eram as que justamente tinham 

um Estado fora da Iugoslávia. Assim, ao Kosovo e à Voivodina, de maiorias 

albanesas e húngaras respectivamente, foram recusados o status de nação e, 

consequentemente, de Repúblicas. (Hudson, 2003, p. 50). 

Durante os primeiros anos da República da Bósnia e Herzegovina e da 

Iugoslávia como um todo existia uma preocupação com a equidade étnica, para não 

se repetir os erros do passado. (Andjelic, 2005, p. 17). Essa característica foi levada 

com maior seriedade e comprometimento na República Socialista da Bósnia e 

Herzegovina. A igualdade de todos os grupos étnicos foi imposta e preservada na 

maioria das vezes. A tentativa de desenvolvimento econômico, busca por uma 

melhoria significativa no padrão de vida, segurança e a supressão de qualquer 

pensamento político contrário ao pensamento mainstream do partido foram as 

principais características do sistema. Mesmo que não fossem transparentes, os 

líderes políticos na Bósnia e Herzegovina sempre foram escolhidos de acordo com 

o princípio de que os três grupos étnicos seriam representados de maneira 

igualitária. Os políticos nunca agiram como representantes étnicos, mas como 

líderes de toda a nação política da Bósnia. Esse tipo de regra garantia relações 

interétnicas pacíficas no país. (Ibid, p. 18). 

Um dos motivos que nos anos seguintes elevou as condições dos 

muçulmanos dentro da Iugoslávia foi, na verdade, um fator exógeno. Com a 
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expulsão de Tito e da Iugoslávia da Information Bureau of the Communist and 

Workers' Parties, conhecida como COMINFORM, e a famosa ruptura Tito-Stalin, 

criou-se um vácuo na política externa iugoslava. Tito buscou criar maiores vínculos 

com o Ocidente em termos financeiros, e também formar uma política externa 

independente da área de influência stalinista, ou que ao menos justifica-se suas 

decisões de maneira racional. Nesse mesmo momento, começou um movimento 

anticolonialista e periférico, na Conferência de Bandung. A política de não-

alinhamento, que ficou tão famosa com a participação política da Índia, Egito e 

Iugoslávia, foi também impulsionada pela maior permissividade que Tito passou a 

dar às populações islâmicas dentro de seu território, com majoritária importância 

da Bósnia e Herzegovina nesse processo. Muitos diplomatas foram recrutados nessa 

região, para representar a Iugoslávia em países importantes de religião muçulmana, 

e isso se mostrava um grande trunfo para a agora vitoriosa política externa 

Iugoslava. (Malcolm, 2017, p. 196-197). 

No início da política da República, bósnio-sérvios dominavam a política 

partidária. Nos anos 40, 20% dos membros do partido eram muçulmanos, enquanto 

60% eram bósnios-sérvios. Nesse contexto, podemos citar Aleksandar Ranković 

como figura de importância para a política central sérvia. Ele era chefe do serviço 

secreto iugoslavo e o terror dos kosovares, implantando um estado policial 

discriminatório na província. Com a sua saída da vida pública em 1966, houve uma 

tendência de relaxamento das políticas contra etnias não-sérvias em toda a 

Iugoslávia (Ibid, p. 198). Nesse meio tempo, cresceu-se também a importância dos 

políticos dentro da Bósnia de famílias muçulmanas. 

Isso foi se refletindo também nos censos conduzidos na República Socialista 

da Bósnia e Herzegovina. Em 1948, os muçulmanos podiam se declarar como 

“muçulmano-croata”, “muçulmano-sérvio” ou “muçulmano com nação não 

declarada”. Em 1953, a opção “muçulmano” foi retirada completamente, e foi 

substituída pela opção “iugoslavo”. Em 1961, existia a possibilidade de se declarar 

“muçulmano no sentido étnico”. Entre esse ano e 1971, houve mudanças e pressões 

consideráveis. A Liga dos Comunistas Bósnios de 1965 listava as pessoas como 

“sérvios”, “croatas” ou “muçulmanos”, mesmo que a designação de muçulmanos 

enquanto uma nação separada fosse inexistente. Em 1968, o Comitê Central da 

Bósnia comunicou a sua visão de que os muçulmanos formavam uma nação 
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distinta, e apesar de objeções dos sérvios nacionalistas em Belgrado, o governo 

federal acabou acatando essa visão. Em 1971 há o auge dessa política, com o censo 

contendo “Muçulmano, no sentido de nação” (Ibid, p. 197-199). 

Apesar desse aumento da “nacionalização” muçulmana, podemos 

considerar alguns pontos de importância. Como já dito, a secularização era um 

elemento de importância dentro da comunidade islâmica. A tentativa de criar o 

termo muçulmano enquanto nação partia de comunistas, que tinham uma 

preocupação maior que a situação religiosa; a econômica. Com exceção dos 

primeiros anos de Iugoslávia comunista, entre 1950 até 1970, a Bósnia e 

Herzegovina apresenta um quadro econômico e social sub-desenvolvido, que em 

muitos aspectos só perdia para o Kosovo, que nesse momento estava sendo 

reprimido sob as política de Ranković. A tentativa de nacionalizar o termo 

muçulmano tinha a ver com a expectativa política de que isso acarretaria em ganhos, 

nos termos políticos federais e um subsequente aumento da importância da 

República dentro do país. Pode-se dizer que o reavivamento político e econômico 

da Bósnia e Herzegovina se deu a partir desse momento de reconhecimento da 

nacionalidade muçulmana no inícios dos anos 70, mas talvez não pelos motivos 

esperados (Ibid, p. 200-202). 

Existe nesse momento um processo vigente de descentralização e 

“liberalização” da Iugoslávia, como já vem sendo mencionado, e isso acabou no 

início da década de 70 levando a grandes “expurgos” dentro das lideranças 

republicanas por Tito, principalmente devido a episódios como a “Primavera 

Croata”5 de 1971. Tito tentava coibir a liberalização do nacionalismo dentro do 

país. Porém, com as pressões econômicas externas, a liberalização política por 

dentro, entre outros fatores, acabaram sendo prelúdios do que viriam a ocorrer no 

país. (Hudson, 2003, p. 54-55). 

Dito isso, uma característica do sistema político bósnio-herzegovino tem 

que ser ressaltada. O partido era extremamente controlador e fechado. O partido 

bósnio-herzegovino se misturava com uma estrutura social tradicional, onde as 

redes de clientelismo, compadrinismo, clientelismo e parentesco eram amplamente 

 
5 Movimento de defesa dos direitos croatas frente ao suposto domínio sérvio. Ficou mais conhecido 

pela defesa da liberalização do sistema político iugoslavo. (Malcolm, 2017, p. 203). 
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predominantes. Eram os mais leais seguidores de Tito e dos seus ideais partisans. 

(Andjelic, 2005, p. 26). Como dito, também eram ferrenhos opositores de políticas 

nacionalistas, e por mais que não fosse desencorajada a identificação nacional 

individual, a coletiva era sempre rechaçada.  

Com as mudanças constitucionais, principalmente de 1974, e o relaxamento 

das políticas de centralização em nível federal, abriu-se uma janela de oportunidade 

para que os partidos locais começassem a tomar decisões mais individualistas, em 

prol de suas próprias Repúblicas, em vez de se organizar em um plano econômico 

mais amplo. Com isso, a Bósnia e Herzegovina, que era economicamente periférica 

começou a apresentar melhores índices econômicos e a crescer mais. Como já dito, 

mesmo com essa “liberdade”, a figura de Tito e seus ideais foram resguardados 

entre a classe política bósnia. O lema de “Brotherhood and Unity” foi seguido, em 

detrimento de políticas nacionalistas, e se tentou manter esse espírito até a 

dissolução da Iugoslávia. (Ibid, p. 30). 

Mais ressalvas são necessárias: existia uma distinção entre a Bósnia e 

Herzegovina rural e a urbana. Nos centros urbanos, a noção de identidade 

“iugoslava” deteve grande aceitação. Foi nos centros urbanos que a ideia de 

Iugoslávia conseguiu espaço como um projeto político concorrente aos étnicos-

nacionais. (Burg & Shoup, 2015, p. 29). O outro ponto de análise é a afirmação do 

parágrafo anterior, sobre o espírito se manter até o “fim”. Diferente de Eslovênia, 

Croácia e Sérvia, que foram cooptados por dirigentes políticos com um objetivo 

claro, de manter privilégios e poderes à sua própria nação, isso não era claro na 

Bósnia e Herzegovina. Isso talvez requeira explicações adicionais.  

Com a morte de Tito em 1980, a “cola social” que unia o sistema iugoslavo 

tinha se dissipado. Com as reformas anteriores, as Repúblicas já tinha se adiantado 

na procura de caminhos que beneficiassem elas próprias. Os problemas políticos e 

principalmente econômicos que ocorriam por toda a Iugoslávia possibilitaram a 

ascensão de políticos com pautas nacionalistas e exclusivistas (à sua própria nação). 

Como na Bósnia e Herzegovina existia uma tradição multiétnica, assim como de 

seus próprios dirigentes em coibir o nacionalismo, esse trajeto nacionalista não foi 

tão claro, óbvio e consolidado como em outras regiões. Em outras palavras, não 

houve captação imediata da máquina pública da Bósnia e Herzegovina por uma 
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liderança nacionalista, mas uma disputa entre diversas correntes, entre elas 

nacionalistas e unionistas. 

  2.2 Dissolução da Iugoslávia 

Em primeiro lugar, esse trabalho não cooperará com a visão de “antigos 

ódios”6, ao qual inicialmente foi muito difundida como parte da narrativa histórica 

internacional acerca  da região. É uma explicação simplória com pouco poder 

explicativo na realidade. Poderia-se argumentar, de maneira simplória, que os 

horrores da Segunda Guerra Mundial vieram à tona na memória de todas as partes 

após alguns anos de crise, e uma carnificina desenrolou dela. O tratamento da região 

dos Balcãs como sendo de povos quase “bárbaros” e que se odeiam não é 

“científico” para se explicar o que aconteceu. Quando nos deparamos com situações 

de cunho parecido em outras regiões, não nos apegamos a explicações simplórias 

de ódio.  

É possível encontrar evidências de animosidades anteriores entre uma 

variedade de grupos dentro de muitos Estados já existentes, mas essas animosidades 

não levam inevitavelmente a conflitos no presente. As guerras entre protestantes e 

católicos de língua alemã, por exemplo, ou no norte e no sul dos Estados Unidos 

nos anos 1860, entre outros. Segundo, pelo menos no caso da Iugoslávia, é difícil 

encontrar exemplos de conflitos interétnicos contínuos antes do período moderno 

(Ingrao & Emmert, 2009, p. 15). Em geral, buscamos explicações de cunho 

econômico, político, social e cultural para embasar nossas opiniões sobre esses 

casos. Aqui não é diferente. Contudo, não é minimizar a importância que as lutas 

passadas entre os povos tiveram de potencialmente levar as causas bélicas às 

últimas consequências armadas, como o Genocídio de Srebrenica. O que se 

pretende aqui é ver a complexidade de relações, desde fatores internos a exógenos 

à Iugoslávia, que levaram ao desmantelamento do país. Analisando os fatores de 

maneira sóbria e condizente com o que aconteceu. (Burg & Shoup, 2015, p. 5).  

Ademais, como é uma situação que envolvem um grande número de fatores, 

atores e explicações exógenas e endógenas, será feito um recorte do que se 

considera importante saber de acordo com o trabalho aqui feito, de modo a não 

 
6 DODER, Dusko. Yugoslavia: New War, Old Hatreds. Foreign Policy. 19 de jun. de 1993. 

Disponível em: https://foreignpolicy.com/1993/06/19/yugoslavia-new-war-old-hatreds/ Acesso em: 

30 Out. 2019. 

https://foreignpolicy.com/1993/06/19/yugoslavia-new-war-old-hatreds/
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extinguir a discussão acerca dos fatores que levaram a dissolução da Iugoslávia, 

que também apresentar uma bibliografia igualmente gigantesca. Sabrina Ramet 

(2005, p. 55) discorre que elementos da economia, demografia, escolhas 

programáticas, estruturas institucionais, culturas religiosas, dinâmica das elites e 

deficiências na legitimidade do sistema, todos contribuíram para impulsionar o país 

à ruptura violenta. Assim, como seria impossível apresentar todos, apenas alguns 

serão apresentados, que tenham mais relação com a Bósnia, mas insistindo que 

muitos elementos estão presentes e mesmo que uma visão mais simples seja passada 

aqui, ela não extingue a grande discussão que existe por detrás disso. 

Nessa seção, vamos nos restringir em termos de pontos a discutir e vamos 

eleger prioridades. São aqui apresentados partes das discussões econômicas da 

Iugoslávia e as disputas políticas e culturais do país, além da visão específica sobre 

os desdobramentos da política bósnia-herzegovina. Um ponto de gigantesca 

importância na historiografia, que é a discussão sobre o Kosovo, será deixada de 

lado aqui, pela sua complexidade e necessidades de explicação que necessitariam 

uma outra monografia, mas não será deixado de notar sua relevância. Outro ponto 

importante são os fatores externos, como a dissolução da União Soviética, avanço 

das políticas europeias intrabloco, aumento do poder dos Estados Unidos, entre 

outros. Mas como esses fatores são muito diversificados e relativamente 

conhecidos, não serão trabalhados aqui. 

Sobre a parte econômica, podemos referênciar ela também as mudanças 

políticas gerais na Iugoslávia, no debate entre centralistas e federalistas dentro do 

país. Pavković (2000, p. 62) diz: “In this and all subsequent debates the Yugoslav 

economy was no longer viewed as a single economy but as a sum of its republics' 

economies.” O contexto que ele fala é da década de 60, quando croatas e eslovenos, 

duas das Repúblicas mais desenvolvidas economicamente reclamavam das medidas 

econômicas centralistas no assunto sobre decisões acerca de capitais de 

investimento, mas que claramente não eram limitadas a apenas isso. (Pavković, 

2000, p. 62). 

Mudanças na constituição de 1963 e 1974  criaram caminho para o 

desenvolvimento de políticas individuais, “somas” das Repúblicas, e não mais uma 

economia “ iugoslava”, ou um planejamento coerente da mesma. “History suggests 
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that federations of different national entities can work successfully only if they are 

based on a genuinely democratic political system, but this was not the case in 

Communist Yugoslavia (…)” (Malcolm, 2017, p. 202-203). O mal funcionamento 

da economia federal piorou com essas medidas descentralizantes, com duplicações 

redundantes de projetos industriais e de infraestrutura. O autor ainda cita que o pior 

tipo de competição é aquela baseada em empréstimos e subsídios politicamente 

arranjados e não sobre a real disciplina do mercado. (Ibid). 

As disparidades econômicas regionais criaram certos ressentimentos que 

acabaram por impulsionar medidas nacionalistas e que afastavam mais a 

possibilidade de uma Iugoslávia unida. A Eslovênia, a Croácia e a região de 

Belgrado, no norte da Sérvia, ultrapassaram consistentemente o resto do país em 

termos de investimento e a maioria dos outros índices econômicos, enquanto 

Bósnia, Macedônia, Montenegro e, acima de tudo, Kosovo, continuaram a ficar 

para trás com taxas maiores de desemprego. É claro que por mais que se tivesse um 

compromisso com o governo federal, em termos políticos, os representantes 

regionais buscavam dar satisfações as populações de suas próprias Repúblicas. 

Estas reclamavam que a federação não estava fazendo o suficiente por elas e 

observaram que os pagamentos das Repúblicas mais desenvolvidas estavam 

frequentemente atrasados, às vezes em até um ano e meio. As Repúblicas mais 

desenvolvidas, por sua vez, alegaram que seu próprio crescimento estava sendo 

retardado pela necessidade de fornecer apoio às Repúblicas menos desenvolvidas e 

reclamaram que esses fundos eram frequentemente mal gastos. Essas divergências 

estavam baseadas nas disparidades econômicas aqui colocadas, mas em última 

instância estavam relacionadas ao sistema econômico federal centralizado. (Ramet, 

2005, p. 55-56). “The conclusion is inevitable: economics could not be divorced 

from nationality policy in multiethnic Yugoslavia. On the contrary, economic 

problems fuelled interethnic resentments and frictions.” (Ibid, p. 56). 

Essas divisões entre as Repúblicas eram gravíssimas, assim como a situação 

da economia iugoslava como um todo. As crises externas afetavam o país; a dívida 

externa era galopante; diminuiu muito a demanda por guest workers7, que 

exarcebaram o problema do desemprego, entre diversos problemas, de cunho 

 
7 Trabalhadores que eram recebidos em outras regiões da Europa de maneira temporária para 

trabalhar.  
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interno e externo. O país foi obrigado a se virar para o Fundo Monetário 

Internacional, com diversos empréstimos, alguns pautados por medidas de 

austeridade. A situação começou a ficar muito difícil. Foram tentados diversos 

planos para estabilizar o país, cada vez mais influenciados por ideias ligadas à 

economia de mercado. Entretanto, essas medidas acabariam por influenciar o rígido 

sistema político de controle iugoslavo. Essas divergências foram se intensificando 

em conjunto com a própria degola da economia do país, assim como a já dita 

adesão, cada vez maior, a práticas nacionalistas no seio de cada República. 

(Hudson, 2003, p. 58-60). Isso ficará mais explicado na ruptura política do país.  

c. Aspectos culturais 

Passando para a parte cultural, temos dois principais pontos de discussão, 

que serão somente brevemente apresentados. A dimensão religiosa e a tentativa de 

concretização da identidade iugoslava. 

No final da guerra, em 1995, 1,024 mesquitas, 182 igrejas católicas, e 28 

igrejas ortodoxas e monastérios tinham sido destruídos. (Ibid, p. 60). Por mais que 

seja frisado outros aspectos, não se pode negar que a guerra teve um sentido 

religioso. Porém, seria errado dizer que a guerra foi pela religião.  

“When Serbs blew up mosques and Catholic churches and when 

Croats destroyed mosques and other religious buildings, they were not, 

in fact, doing so to spread their own faith, but rather to destroy the 

architectural artifacts which established other people's history in the 

area and which helped members of other nationalities remember their 

past and hold on to their cultural identity. In other words, attacks on 

religious objects served strictly political purposes; politics was primary, 

not religion.” 

(Ramet, 2002, p. 81).  

Essa citação está 100% em acordo com o que é debatido aqui nessa 

monografia como um todo. Quando entrarmos mais tarde na discussão de memória, 

essas correlações irão fazer mais sentido. No momento, cabe aqui discutir na parte 

cultural em como as religiões foram instrumentalizadas em “armas” culturais para 

a defesa de certas ideias e objetivos.  

Tanto a igreja católica na Croácia quanto a ortodoxa na Sérvia foram pivôs 

na formação e resgate de um espectro nacionalista nesses respectivos territórios, e 

ainda mais nos outros em que essas populações eram minorias. Sérvios e croatas 

fora de suas Repúblicas acharam na religião uma maneira de identificação mais 
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forte, intimamente ligada com o que acreditavam ser sua nacionalidade. As igrejas 

tiveram um papel na exarcebação dos ânimos entre as suas populações, e levaram 

as animosidades ao último nível. O diálogo entre as duas principais fés do país foi 

cortada, e elas começaram a planejar a sua participação na vida política dessas 

novas unidades, principalmente com as eleições do início dos anos 90. Começou 

uma batalha de narrativas do passado, engajando-se no papel das igrejas na Segunda 

Guerra Mundial. (Ramet, 2002, p. 254). Nesse sentido, existem muitas figuras nas 

igrejas as quais eram disputadas, o caso mais famoso do Cardeal Stepinac, cujo caso 

até hoje é sensível entre sérvios e croatas pela sua titularidade como Cardeal de 

Zagreb durante o período da Ustaše. Além de outras casos e fatos que poderiam ser 

citados. A ascensão das igrejas começa  a ser “observável” desde a morte de Tito 

em 1980,  pois existia uma perseguição as igrejas durante o regime comunista, com 

a correlação que o regime fazia entre nacionalismo e religião com base em 

experiências passadas. (Ibid, p. 81). Porém, a conclusão principal com relação à 

participação da Igreja que precisa ser entendida, é como elas acabaram por unir o 

seu destino junto aos líderes nacionalistas, como Slobodan Miloševic e Franjo 

Tudjman, líderes da Sérvia e Croácia respectivamente, e como a religião ortodoxa 

e católica acabaram por virar a “cara” dos novos países.  

Quando tratando da questão cultural de identidade nacional, temos que Tito 

e seus correligionários pretendiam substituir a antiga fórmula de união Iugoslava. 

Na primeira união dos povos eslavos do sul, a fórmula era a união nacional dos 

povos lá vivente. Sérvios, Croatas e Eslovenos formavam o Reino que se chamava 

“Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos”. É bastante óbvio a análise que, por mais 

que o Reino tenha passado a se chamar Iugoslávia em 1929, o sistema se baseava 

nesses termos nacionais específicos. Com o lema titoísta de “Brotherhood and 

Unity” poderia se pensar que era muito diferente de seu predecessor monárquico. 

Alguns autores consideram que a menos que estejam se referindo a coisas 

diferentes, os termos fraternidade e unidade formam um oxímoro. A unidade, se 

pudesse ser alcançada, resultaria em total concordância e síntese, enquanto a 

fraternidade, embora certamente enfatize a proximidade, implica diferença e 

possíveis desacordos de todos os tipos. Fato era que os cidadãos ainda eram 

compreendidos em termos nacionais. A base desse entendimento era que a 

Iugoslávia, como descrito na constituição de 1946, era constituído por um desejo 
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mútuo de diferentes povos de conviverem em conjunto, e não na clássica relação 

contratualista quase hobbesiana entre cidadão e Estado. Nessa circunstância,  

persistia a identificação pessoal que era entendida dentro de um contexto nacional. 

Por mais que houvesse mais diversidade, como por exemplo a primeira vez que os 

macedônios foram reconhecidos como um povo distinto, representavam as mesmas 

falhas. Isso seria um grande problema na década de 1960, quando as estruturas 

federais se enfraqueceram. (Ingrao & Emmert, 2009, p. 17). 

Os dirigentes do partido central pensavam que poderiam criar uma cultural 

supranacional "universal", e que a mesma seria compatível com as culturas 

nacionais individuais. Segundo a lógica dos mesmos, ela passaria o processo 

nacional e se tornaria ideológico. Ela era "conivente" com as diversas estratégias 

nacionais que acabariam por engolir o sonho de uma Iugoslávia multicultural e 

unificada. (Ibid, p. 16). As razões que constituíram esse fenômeno de dissolução da 

identidade iugoslava podem se dividir em dois: em históricos, pois os grupos 

nacionais tinham narrativas históricas muito consolidadas e que eram concorrentes 

não só estabelecidos, como provados. Eles se sustentaram frente a diversos projetos, 

como dos Impérios Bizantino, Otomano e Áustro-Húngaro. A outra medida é a que 

seria levada pelo próprio Estado iugoslavo, no que se refere à educação e cultura. 

Na década de 60, o projeto de identidade iugoslava já estava na prática sendo 

basicamente abandonando, esperando que a integração ideológica e econômica 

acabasse com identidades particularistas ao longo do tempo. (Ibid, p. 18). 

Isso não quer dizer que não houveram tentativas. No sétimo congresso do 

Partido em 1958, o Iugoslavismo foi definido como uma "consciência socialista 

iugoslava" que seria desenvolvida através da criação de uma cultura iugoslava 

comum. Nesse interím, novas organizações culturais e profissionais com teor 

iugoslavo foram criadas, e planejamentos e livros escolares comuns da escola 

iugoslava foram feitos. Em 1954, na cidade de Novi Sad, capital da Voivodina, os 

principais linguistas iugoslavos também concluíram um acordo, estabelecendo um 

padrão literário comum servo-croata, com variantes iguais do leste (sérvio) e 

ocidente (croata). Entretanto, além de um guia oficial de ortografia, a campanha por 

uma cultura iugoslava comum não produziu nada de valor duradouro; nunca foram 

produzidos livros escolares ou currículos escolares da Iugoslávia na Iugoslávia. 

(Pavković, 2000, p. 62). 



25 
 

Esse abandono do projeto é diretamente conectado com o abandono do 

centralismo político e com a maior autonomia de cada parte da Iugoslávia,  com 

isso, também foi abandonada qualquer noção de realização de uma cultura 

iugoslava unificada. Como resultado das reformas educacionais subsequentes 

realizadas na década de 1960, a literatura lida por crianças em idade escolar variava 

de República à República, com alunos croatas lendo principalmente escritores 

croatas, alunos sérvios lendo principalmente escritores sérvios e assim por diante. 

Dessa forma, a reforma educacional trabalhou para dividir, em vez de unificar a 

comunidade iugoslava de nações. Isso pode ser considerado uma virada na forma 

de se relacionar entre as diferentes comunidades, tanto pelo vácuo criado pela 

vontade de se implementar um iugoslavismo sem nenhuma ação prática como pelos 

efeitos de longo prazo que uma educação baseada na prática “nacionalista” pode ter 

(Ramet, 2005, p. 62-63). 

A ruptura política se focará na versão apresentada por Neven Andjelic e de 

Noel Malcolm. A dissolução política da Iugoslávia como um todo passa desde as 

revoltas no Kosovo na década de 70 à ascensão de líderes como Miloševic e 

Tudjman. Os fatos que forem necessários serão adicionados e explicados, mas 

diferente dos fatores antes expostos, que uma visão geral é suficiente para a 

compreensão, a parte política envolve uma série de atores, partidos e datas 

específicas que extrapolariam em muito todo o objetivo dessa realização aqui, 

portanto, essa parte em específico, que é tão importante mas tão extensa, não será 

abordada. O foco será a política e os desdobramentos em específico acometidos na 

Bósnia e Herzegovina. 

Um episódio que pode ser considerado o “início do fim” da estabilidade 

política da Bósnia e Herzegovina é o “Escândalo Agrokomerc”8. Talvez seja 

exagerada a comparação, pois as consequências não foram exatamente idênticas, 

 
8 “In January 1987, a fire in one of the Agrokomerc factories, an agricultural enterprise in Velika 

Kladusa, western Bosnia, attracted police inspectors to investigate the case. The reaction of the 

company managers, who had not been cooperative at all during the regular investigation of the 

causes of the fire, aroused suspicion within the police. For a long time the local police controlled the 

affairs in Velika Kladusa and Fikret Abdic, the local lord and Agrokomerc’s general manager, 

influenced local affairs. Therefore, the Sarajevo-based Ministry of Internal Affairs [Sekretarijat 

unutrasnjih poslova] ordered a further, detailed investigation; this time not only into the cause of the 

fire in Velika Kladusa but into all of Agrokomerc’s businesses. The information about the findings 

was handed over to the Republic’s Presidency on 6 April 1987.” (Andjelic, 2005, p. 54). 
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mas para efeito romântico, poderia ser comparado com o “Caso Watergate” de 

Richard Milhous Nixon em 1974. 

A Agrokomerc, empresa de gêneros alimentícios baseada na cidade de 

Velika Kladuša, emitiu uma série de notas promissórias9 à bancos iugoslavos, com 

altas taxas de juros aos bancos, que aceitaram essas notas. Ao total, a empresa devia 

à 63 bancos. As somas eram enormes. “The profit of the entire Bosnian economy 

for two and half years was roughly equal to the money Agrokomerc owed when the 

scandal was discovered”. (Andjelic, 2005, p. 55). O caso é muito interessante e 

revela muito das práticas econômicas de companhias na época, e da própria 

realidade política do país, já que o diretor da companhia, Fikret Abdic, tinha fortes 

ligações com o partido, em especial com as lideranças mais altas do mesmo, como 

os irmãos Pozderac.  

Abdic por si só é uma figura que valeria um capítulo em especial por toda a 

sua história, especialmente as partes ruins. Ele participou desse escândalo; 

controlou parte da Bósnia e Herzegovina durante a guerra da Bósnia atuando como 

presidente da Província Autônoma da Bósnia Ocidental, com capital na cidade de 

Velika Kladuša, inclusive cooperando com os bósnios sérvios; se exilou na Croácia, 

foi condenado por crimes de guerra, cumpriu 10 anos de pena e hoje em dia é 

prefeito da cidade de Velika Kladuša10. O que vale citar disso tudo, é que o 

escândalo abriu uma grande ferida na sociedade bósnia, na economia da mesma, 

mas principalmente na credibilidade do partido. 

O empobrecimento contínuo da população deixou espaço para a chegada no 

futuro de líderes nacionalistas, promovidos por um ressentimento. A classe política 

da Bósnia-Herzegovina foi “desmascarada” de seu sistema patronal e familiar, 

advindo das famílias que já detinham controle na Bósnia e Herzegovina antes, e 

principalmente das famílias que lutaram pelos Partisans e tinham uma posição alta 

nesse período, que se fez perpetuar. O sistema político era corrupto e já não 

conseguia suprir os problemas econômicos da República. Havia uma grande 

 
9 Segundo a lei brasileira, pelo Decreto Nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, “A nota promissória 

é uma promessa de pagamento”. Disponível em: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-2044-1908.htm 
10 KLIX. Official: Fikret Abdić Chief of Velika Kladuša. KLIX. 2 de out. de 2016. (Original em 

bósnio). Disponível em: https://www.klix.ba/vijesti/bih/sluzbeno-fikret-abdic-nacelnik-velike-

kladuse/161002073 Acesso em: 30 Out. 2019. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-2044-1908.htm
https://www.klix.ba/vijesti/bih/sluzbeno-fikret-abdic-nacelnik-velike-kladuse/161002073
https://www.klix.ba/vijesti/bih/sluzbeno-fikret-abdic-nacelnik-velike-kladuse/161002073
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desilusão com o que vinha acontecendo no país e mais imediatamente, na 

República, depois de uma época de alto crescimento da economia e expectativas. 

As emoções começavam a aflorar de maneira cada vez mais forte e contínua. 

(Malcolm, 2017, p. 210-211). 

“This storm in the top ranks of the party was the consequence of 

the long lasting economic crisis of the 1980s. The rulers in Bosnia-

Herzegovina were celebrated for their achievements during previous 

years, but they were becoming increasingly unpopular due to the 

growing poverty in society and because they had no clear vision of how 

to solve the problems. They still firmly controlled the media and the 

whole system which, despite many problems, seemed to be very stable. 

The security apparatus worked very well and there were still no 

incidents in the republic that might have suggested that the system was 

not functioning properly. It was Agrokomerc that changed everything 

and destroyed the basis for such rule in Bosnia-Herzegovina.” 

 (Andjelic, 2005, p. 59). 

Apesar disso, o partido conseguiu evitar uma divisão em termos étnicos do 

país, pelo menos nesse instante e no que concernia ao escândalo. Se a elite ruísse 

no seu discurso multiétnico, toda a base da legitimidade do sistema cairia. O que 

foi feito foram trocas pessoais no comando do partido, em vez de trocar seu sistema. 

(Andjelic, 2005, p. 58).  Mesmo com o aumento da retórica nacionalista na Sérvia, 

com Slobodan Miloševic, e com Franjo Tudjman na Croácia, esse ainda não era 

uma prática na Bósnia e Herzegovina. Contudo, o sistema estava começando a ruir, 

e as práticas de “Brotherhood and Unity” começaram a se esvaziar, dando voz, 

pouco a pouco, a retóricas cada vez mais agressivas e pautadas no aspecto nacional.  

“The appearance of the first divisions along ethnic lines within 

the political elite came only after this long period of destabilization of 

the system in BosniaHerzegovina on non-ethnic grounds, and the rise 

of nationalism in Serbia. The leaders did not show any breaks along 

ethnic lines for almost two years after Milosevic’s rise. There were no 

indications that a serious nationalist threat to society in Bosnia-

Herzegovina would happen without two conditions being fulfilled: 

economic and political turbulence in Bosnia-Herzegovina and the rise 

of nationalism in the neighbouring republic. Therefore, outside 

influence from any of the neighbours, coming at a time of great 

economic and political crisis, was sine qua non for the destabilization 

of society.” 

(Ibid, p. 69). 

Apesar de tentativas de banir partidos baseados em linhas étnicas, e de 

algum grau de aprovação popular em banir essas medidas, as diferenças entre a 

Bósnia e Herzegovina rural e urbana ficaram outra vez exacerbadas, com uma 

preocupação multiétnica mais presente nas grandes cidades. (Ibid, p. 136). Mas nas 
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eleições de 1990, os partidos baseados em uma base nacionalista ganharam ampla 

maioria. O Stranka demokratske akcije (SDA)11, o Srpska demokratska stranka 

(SDS)12 e o Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH)13 

foram os partidos com maiorias. Os nomes em português seriam respectivamente 

Partido da Ação Democrática, Partido Democrático Sérvio e União Democrática 

Croata da Bósnia e Herzegovina, mas os acrônimos serão seguidos pelo que são nas 

línguas originais.  

As figuras mais importantes nesse momento são Alija Izetbegović e 

Radovan Karadžić, líderes importantes nos eventos que contamos na nossa história, 

líderes respectivos dos bosniaks e dos bósnios-sérvios. A história dos partidos está 

disponível e todos eles apresentam uma linguagem nacionalista para defender sua 

história e existência, momento em que as políticas nacionalistas passam de 

marginalizadas para mainstream. Cabe por último citar, a título de curiosidade, que 

Fikret Abdic, principal personagem do Escândalo Agrokomerc, não só concorreu à 

presidência, como foi o político mais votado. Nesse período, existiam 7 cargos para 

presidência, como ficou decidido. Dois Bosniaks, dois bósnio-sérvios, dois bósnio-

croatas e 1 dos “Outros”. 

Contudo, não podemos dizer que tudo isso passou de maneira passiva. No 

dia 25 de Maio (que será tratado mais adiante nesse trabalho), houve uma passeata 

no centro de Saravejo com a bandeira “Bosnia disse Não”. Isso era em relação ao 

nacionalismo e às divisões étnicas. Mais de 10 mil pessoas compareceram. Os 

 
11 “As a broad national movement, it became the bearer of the process of political emancipation of 

Bosnian Muslims and a key political factor in defending the state-legal 

continuity of Bosnia and Herzegovina at the end of the 20th century.” (Original em bósnio). 

Disponível em: http://sda.ba/o-nama/ 

 
12 “The Serbian Democratic Party was born on Petrovdan on July 12, 1990, as the last formed 

national party in the territory of the former federal unit of BiH, insofar as it was a reaction to the 

threatening processes that occurred on the eve of the breakup of the former Yugoslavia. It emerged 

with the awareness that the Serbian national issue is both a democratic issue and, as such, a question 

of the survival of Serbs in this area.” (Original em sérvio). Disponível em: 

http://www.sdsrs.com/sr/67.istorijat.html 

 
13 “The Croatian Democratic Union of BiH emerged as an expression of the centuries-old aspirations 

of the Croatian people to achieve their national identity and existence in the historical circumstances 

of the overthrow of totalitarian communist rule, and as an expression of the historical aspirations of 

the Croatian people to achieve democracy, national freedom, equality and constitutiveness of the 

Croatian people in BiH.” (Original em croata). Disponível em: http://www.hdzbih.org/povijest-

stranke 

 

http://sda.ba/o-nama/
http://www.sdsrs.com/sr/67.istorijat.html
http://www.hdzbih.org/povijest-stranke
http://www.hdzbih.org/povijest-stranke
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slogans incluiam “Down with the attackers on Comrade Tito”, “Long live Bosnia-

Herzegovina and the JNA”, “We will die before giving up Bosnia” e “Death to 

nationalism, we want togetherness”. Isso contribuí para a defesa que a cultura 

titoísta ainda persistia. “The date of the official birthday of the late leader, Tito, 

once celebrated and later abolished as a holiday, was obviously still in the minds 

and hearts of many.” (Ibid, p. 152). 

 Podemos citar ainda politicos que não perseguiram essas linhas 

nacionalistas, como o primeiro-ministro Ante Marković, o líder comunista croata 

Ivica Račan e o bosniak Adil Zulfikarpašic. Todos eles foram derrotados pelas 

urnas. O voto que se competia agora não era mais pelos iugoslavos, mas pelos de 

cada República em termos étnicos. Miloševic, Tudjman, Karadžić, Izetbegović; 

entre outros, abraçaram o nacionalismo, em graus diferentes, mas foram todos 

recompensados pelas urnas. (Ramet, 2005, p. 67). 

 As reações que vieram a transformar a Bósnia e Herzegovina em campo de 

batalha são quase em sua totalidade influências exôgenas que tiveram influência na 

tomada de decisão dos líderes do país. A independência da Croácia e da Eslovênia, 

o aumento do autoritarismo de Miloševic, o conflito entre a minoria sérvia na 

Croácia e as forças croatas, e a recomposição política da Iugoslávia. O 

Jugoslovenska Národná Armijo (JNA), o exército iugoslavo estava muito cooptado 

pelos ideiais sérvios, e estavam servindo a suas ambições nacionalistas. Miloševic 

vinha trabalhando com possibilidades e muitos adversários. Croatas e eslovenos 

pretendiam modificar a Iugoslávia de uma federação para uma confederação, 

entregando efetivamente mais poder nas mãos de cada República. Caso isso não 

acontecesse, ameaçavam a secessão da Iugoslávia. Nessa opção, Miloševic 

trabalhou arduamente para derrubar os governos do Kosovo, Voivodina e 

Montenegro para colocar aliados seus no lugar, para alcançar uma maioria de votos 

dentro da Iugoslávia e deter esse processo. Por um lado, a Bósnia e Herzegovina 

não poderia se jogar de cabeça em um processo de independência sem sofrer brutais 

consequências para a própria união territorial e política do país. Por outro,  não 

poderia se manter neutra e perseguir uma manutenção na Iugoslávia com esse 

domínio sérvio tão claro. (Malcolm, 2017, p. 224-225). 



30 
 

Croácia e Eslovênia efetivamente declararam e agora lutavam pelas suas 

independências. Sérvios e croatas disputavam arduamente a região da Krajina14, 

onde uma minoria sérvia tentava se emancipar do novo Estado croata por meio de 

luta armada, depois de outras tentativas. A expectativa, e em verdade, o 

planejamento, era que acontecesse o mesmo na áreas “sérvias” da Bósnia e 

Herzegovina. Karadžić e Miloševic mantinham sempre constante contato e os 

bósnios-sérvios vinham sendo abastecidos com armas e criando uma reserva, assim 

como um estado de vigilância dos acontecimentos. Os movimentos eram 

calculados. O que Karadžić implantou no seu “governo” era frente ao exemplo do 

que acontecia na Krajina (Ibid). 

Em setembro de 1991, a liderança do SDS declarou “áreas autônomas 

sérvias”, um parlamento próprio e requisitou a presença de tropas federais para 

garantir a segurança dos sérvios na região, mas que em verdade asseguraram as 

“fronteiras” dessa entidade. Começou-se preparativos para um teatro de guerra na 

Bósnia e Herzegovina, em que apesar do incômodo dos outros grupos políticos do 

país com a situação em que se encontravam, não podiam ou não queriam provocar 

de fato uma guerra. (Ibid, p. 227-228; 230). 

Entre 29 de fevereiro e 1 de março, um referendo foi feito na Bósnia e 

Herzegovina com a seguinte pergunta: “ Você é a favor de uma Bósnia-Herzegovina 

independente e soberana, um estado de equidade entre os cidadãos e as nações 

muçulmana, sérvia, croata e outros que vivem nela?”. A resposta esmagadora foi 

sim. Contudo, as regiões sérvias foram impedidas de votar, com o levantamento de 

 
14 “On 25 July 1990, a Serbian Assembly was established in Srb, north of Knin, as the political 

representation of the Serbian people in Croatia. The Serbian Assembly declared sovereignty and 

autonomy of the Serb people in Croatia.On 31 July 1990, Milan Babić became president of the 

Serbian National Council (“SNC”), the executive body of the Serbian Assembly. On 16 August 

1990, the SNC called for a referendum on the autonomy of Serbs in Croatia to be held between 19 

August and 2 September 1990. The following day, 17 August 1990, the Government of Croatia 

declared the referendum illegal. The Croatian police moved towards several Serb-majority towns in 

the Krajina region and removed weaponry from the SJBs. Serbs responded by putting up barricades 

in Knin and surroundings. The referendum was held between 19 August and 2 September 1990: 

97.7% voted in favour of autonomy. 

On 21 December 1990, the SAO Krajina was proclaimed by the municipalities of the regions of 

Northern Dalmatia and Lika, in south-western Croatia. Article 1 of the Statute of the SAO Krajina 

defined the SAO Krajina as “a form of territorial autonomy within the Republic of Croatia” on which 

the Constitution of the Republic of Croatia, state laws and the Statute of the SAO Krajina were 

applied.”. UNITED NATIONS. ICTY. International Tribunal for the Prosecution of Persons 

Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory 

of Former Yugoslavia since 1991. p. 44, 2007. Disponível em: 

https://www.icty.org/x/cases/martic/tjug/en/070612.pdf Acesso em: 30 Out. 2019. 

https://www.icty.org/x/cases/martic/tjug/en/070612.pdf


31 
 

barricadas nas principais rotas para evitar que esse referendo acontecesse nesse 

território. Após rodadas de negociações e tentativas de se negociar alguma saída, a 

via diplomática falhou. (Ibid, p. 231). Se começava a construção do caminho 

armado na Bósnia e Herzegovina. 

2.3 Genocídio em Srebrenica  

Contemplada a ocasião de aumento vertiginoso das práticas nacionalistas e 

por todas as razões citadas, a Iugoslávia começou a passar por um processo de 

dissolução não-pacífico. Como dito, as guerras começaram na Eslovênia e na 

Croácia, e essa última com especial violência devido à “minoria” significativa 

sérvia em território croata. Marcou o início das operações de “limpeza étnica”15, 

que se tornariam uma espécie de “lugar comum” nas guerras a seguir. Essa prática 

se espalhou para a Bósnia e Herzegovina e criou uma guerra lutada de maneira 

aguerrida e extremamente cruel, com mudanças de alianças, massacres e 

desrespeito às populações civis. Como existem uma infinidade de eventos que 

podem ser citados ou narrados, esse projeto infelizmente não o poderá fazer, e 

focará em somente um, o que ocorreu em Srebrenica, pela sua importância dentro 

do que é discutido aqui. Caso seja necessários, referências serão feitas a outros 

momentos que sejam considerados relevantes para explicar um fator ou padrão, mas 

não serão explicitados em forma de narrativa. Por fim, enfatizar que essa 

historiografia tem uma extensa base bibliográfica que conta em detalhes muito do 

que se passou, desde o cerco de Sarajevo, maior cerco militar da história moderna; 

até o sofrimento das populações privadas pela guerra, histórias que mesmo que não 

sejam desenvolvidas aqui, merecem referência16. 

Primeiro, começaremos com a principal discussão aqui. O que é Genocídio? 

Pela Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio17, temos a 

seguinte definição:  

 
15 “The expulsion, imprisonment, or killing of an ethnic minority by a dominant majority in order to 

achieve ethnic homogeneity”. Disponível em: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/ethnic%20cleansing 
16 ROHDE, David. Endgame. 1997; GLENNY, Misha. The fall of Yugoslavia. 1992; NATION, 

Craig, War in the Balkans, 1991-2002. 2003. 
17 UNITED NATIONS. General Assembly of the United Nations. Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide. 1951. Disponível em: 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf Acesso 

em: 30 Out. 2019. 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnic%20cleansing
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnic%20cleansing
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf
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“Article II  

In the present Convention, genocide means any of the following acts 

committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, 

ethnical, racial or religious group, as such:  

(a) Killing members of the group;  

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;  

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to 

bring about its physical destruction in whole or in part;  

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;  

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.” 

(United Nations, 1951) 

 A discussão de Genocídio é, portanto, decidida com base nesses termos 

acima citados. O campo de estudo de genocídio apresenta um leque de discussão e 

iniciativas interessantes por si só, mas para o que debatemos aqui, vamos nos ater 

à discussão se foi de fato um Genocídio e quais as consequências disso. A 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), corte ad hoc 

criada especificamente para discutir os crimes cometidos na Iugoslávia, considerou 

o caso de Srebrenica como Genocídio em todas as suas instâncias. Criou-se um 

documentário acerca de todo o episódio, chamado Srebrenica Genocide: No Room 

For Denial18, patrocinada pela própria ICTY. Lá todos os argumentos são 

apresentados em abundância. Registros, casos, testemunhas, julgamentos, 

evidências, e todo o necessário para que se chegue a uma conclusão acerca do caso. 

Se fosse possível, essa seção seria a exibição desse documentário. 

 Como é expresso pelo nome do documentário, não existe espaço para se 

negar o que aconteceu em Srebrenica. Podem ser feitas uma série de ressalvas. 

Pode-se argumentar que os julgamentos na ICTY foram predominantemente contra 

os bósnios-sérvios; que crimes também foram cometidos pelos bosniaks e pelos 

croatas; que cria-se uma sensação de que existe uma narrativa de que o povo sérvio 

é genocida, e que os coloca em uma situação defensiva, entre outras discussões. 

Cada uma tem o seu mérito e é passível de discussão, pois envolve temas sensíveis 

que envolvem culpa e responsabilidade. Entretanto, como já dito, não existe espaço 

 
18 INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY). 

Srebrenica Genocide: No Room For Denial. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sq77TySTst0 Acesso em: 30 Out. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sq77TySTst0
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para se negar o que aconteceu  entre 11 de julho e 22 de julho de 1995. O que será 

feito agora é um breve histórico do que aconteceu.  

 Um dos pontos possíveis de partida é o documento chamado de Diretiva 719, 

que dá as ordens e prevê as ações políticas e militares da República Srpska. Essa 

República era comandada militarmente por  Ratko Mladić e politicamente por 

Radovan Karadžić. Essa foi a entidade política que foi descrita na última seção. 

Essa diretiva, em seu ponto mais famoso, fala das funções da Drina Corps, unidade 

militar que atuou na região de Srebrenica e Žepa. Entre suas funções, dizia: “By 

planned and well-thought-out combat operations create an unbearable situation of 

total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of 

Srebrenica and Žepa”. 

Cabe deixar registrado que existem livros, exposições artísticas20, 

documentos em abundância mostrando o que aconteceu, do ponto de vista militar, 

civil e político. Ressaltando que a cidade era uma safe area21 com atuação de um 

batalhão holandês, sob a bandeira da ONU, que contava com cerca de 400 soldados. 

A Operação Krivaja 95 foi o último passo para a tomada de Srebrenica. Essas 

ordens culminaram com a tomada do enclave e com a fuga da população da cidade. 

Para representar as factuais aqui serão usados um relatório oficial acerca da 

narrativa militar da Operação Krivaja22, utilizada no ICTY; um pequeno relatório 

 
19 SUPREME COMMAND OF THE ARMED FORCES OF REPUBLIKA SRPSKA. Directive for 

further operation Op. No. 7. Disponível em: 

https://assets.documentcloud.org/documents/251259/950308-directive-7.pdf Acesso em: 30 Out. 

2019. 

 
20 A Galerija 11/07/95, localizada em Sarajevo, é uma exibição permanente que trata do assunto. 

“Gallery 11/07/95 is the first memorial gallery in Bosnia and Herzegovina – an exhibition space 

aiming to preserve the memory of the Srebrenica tragedy and the 8372 persons who perished in the 

massacres.”. Disponível em: https://galerija110795.ba/ 

 
21 A Resolução 819, de abril de 1993, em sua 1ª cláusula operativa a define como tal. “Todas as 

partes deveriam tratar Srebrenica e sua vizinhança como livre de qualquer ataque armado ou ato 

hostil”. UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Resolution 819 (1993). Disponível em: 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/819 Acesso em: 30 Out. 2019. 

 
22 BUTLER, Richard J. Srebrenica Military Narrative. Operation "Krivaja 95". 2002. Disponível 

em: https://assets.documentcloud.org/documents/330941/srebrenica-military-narrative-operation-

krivaja-95.pdf Acesso em: 30 Out. 2019. 

 

https://assets.documentcloud.org/documents/251259/950308-directive-7.pdf
https://galerija110795.ba/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/819
https://assets.documentcloud.org/documents/330941/srebrenica-military-narrative-operation-krivaja-95.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/330941/srebrenica-military-narrative-operation-krivaja-95.pdf
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da própria ICTY23 e o caso da promotoria da ICTY contra Zdravko Tolimir, 

Radivoje Miletic e Milan Gvero24, envolvidos no caso. 

 Começando no dia 6 de julho e finalmente com êxito no dia 11 de julho de 

1995, os bósnios-sérvios entram na cidade de Srebrenica. As forças holandesas 

recuaram consistentemente e tiveram até soldados tomados como reféns. Nesse 

meio tempo, milhares de soldados e civis, entre eles predominantemente homens e 

garotos, no dia 10 de julho, começaram uma jornada em direção as cidades sob 

domínio bosniak, com medo do que poderia acontecer. Muitos morreram no 

caminho pelas condições brutais, outras morreram pelos ataques bósnio-sérvios, 

entre vários outras possibilidades possíveis. Mulheres, crianças e mais velhos 

ficaram nos complexos seguros da ONU e evacuaram a cidade. Mas claro, nem 

todos os homens e garotos tinha ido nessa “aventura”. Quando os bósnios-sérvios 

chegaram na cidade, ela estava deserta. (Butler, 2002, p. 32). Nesse dia que, Ratko 

Mladić ao entrar nessa cidade, e sendo gravado, transmite a seguinte mensagem, 

em tradução do sérvio: “Here we are, on 11 July 1995, in Serb Srebrenica. On the 

eve of yet another great Serb holiday, we give this town to the Serb people as a gift. 

Finally, after the rebellion against the Dahis, the time has come to take revenge on 

the Turks in this region.”25 

Segundo o caso da promotoria supracitado, foram reunidos lideranças entre 

os bosniaks, o alto comando militar bósnio-sérvio e representantes do batalhão 

holandês, no Hotel Fontana. Em uma dessas reuniões, Mladić teria dito que os 

muçulmanos poderiam, dependendo de suas atitudes, “sobreviver” ou 

“desaparecer”.  

Foram providenciados dezenas de ônibus das municipalidades para levar os 

refugiados bosniaks para outras localidades. Deve-se atentar que naquele momento, 

 
23 ICTY. Facts about Srebrenica. Disponível em: 

https://www.icty.org/x/file/Outreach/view_from_hague/jit_srebrenica_en.pdf Acesso em: 30 Out. 

2019. 

 
24 THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA. The 

prosecutor of the tribunal against Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero. Disponível em: 

https://www.icty.org/x/cases/tolimir/ind/en/tol-ii050210e.htm Acesso em: 30 Out. 2019. 

 
25 MR. BEN. General Ratko Mladic Entering Srebrenica 1995! [Bosnia War Documentary]. 

2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yIQB2bZXwM8 Acesso em: 30 Out. 

2019. 

 

https://www.icty.org/x/file/Outreach/view_from_hague/jit_srebrenica_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tolimir/ind/en/tol-ii050210e.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yIQB2bZXwM8
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os número de refugiados eram seguramente de no mínimo 15.000 pessoas, mas 

possivelmente até mais que 30.000. O que se pretendia lá fazer era uma limpeza 

étnica. Transformar os territórios que viriam a fazer parte da República Srpska 

inteiramente dominados por bósnios-sérvios. Por fim, vem a última passagem da 

discussão dessa sessão.  

Mladić fez questão da separação de gênero, com a justificativa de que todos 

os homens bosniaks de 16-60 seriam “pesquisados” sobre crimes de guerra (Ibid, 

p. 43). Aqui entra um dos principais pontos sobre a discussão de genocídio: a 

intenção. Fica demonstrado que as forças bósnias-sérvias premeditaram, gastaram 

recursos e fizeram um planejamento não só de como matar essas pessoas, mas como 

ocultar seus cadáveres. Mobilizou-se soldados para começar a diferenciar homens 

de mulheres e crianças, mobilizou-se gasolina para os ônibus e maquinário pesado 

para fazer as covas e para realocar os corpos depois de mortos. (ICTY, p. 6-7). 

A conclusão que o ICTY chegou foi a seguinte: 

“Evidence from exhumations, demographic experts, intercepted 

communications, documents, victim testimony and perpetrator 

testimony led the Trial Chamber to the following irrefutable 

conclusions: that Bosnian Serb forces killed between 7,000 and 8,000 

Bosnian Muslim men and boys in July 1995; that the victims were either 

civilians or prisoners of war; that the massacre and the subsequent 

cover-up operation were planned and well-organised; and that it was an 

act of genocide.” 

(Ibid, p.8). 

 A alegação da defesa era de que crimes tinham sido cometidos,  mas que o 

número de pessoas mortas, mesmo considerável, não afetava em totalidade o 

número total de bosniaks no território da Bósnia e Herzegovina, que contavam com 

mais de um milhão de pessoas; e nem crianças e mulheres tinham sido mortas, como 

em outros casos mais relevantes na história. A conclusão da Corte se baseou na 

intenção de eliminar a presença de bosniaks dentro do território de Srebrenica, seja 

pela eliminação física dessas pessoas, estimadas em mais de 7.000; seja na 

consequência futura de evitar a procriação desse grupo naquele área. Isso se devia 

que por, diversas gerações, a matança daquela população masculina iria 

efetivamente eliminar aquele comunidade de Srebrenica, em conjunto com a 

movimentação forçada das mulheres e crianças sobreviventes. A destruição de 

casas muçulmanas, em conjunto com mesquitas, foram mais evidências para o que 

a Corte considerou para tratar o caso como um ato de genocídio. (Ibid, p.8) 
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 Possivelmente um dos genocídios mais bem documentados da história, com 

gravações e documentos em abundância, a participação dele nesse trabalho serve 

para manter a memória dos nossos atos falhos enquanto humanos, e como esse 

evento viria a afetar profundamente a história do país e nas relações interétnicas, 

até os dias de hoje, como iremos discutir mais a frente.  

Anexo 1: Centro Memorial Sarajevo-Kovači 

Fonte: Alexander Pires 

 Em cada uma dessas tumbas, segue a seguinte inscrição em bósnio: “I ne 

recite za one koji su na allahovom putu poginuli :"Mrtvi su" ne, oni su živi ali vi to 

ne osjećate”. (Traduzido como: “And do not say for those who died in the path of 

Allah: "They are dead" no, they are alive but you do not feel it”). Mesmo não sendo 

o Memorial em Srebrenica, ao qual o autor não teve a oportunidade de ir, o mesmo 

teve a oportunidade de conhecer o Memorial em Sarajevo, predominantemente das 

pessoas mortas no cerco da cidade. A experiência é indescritível, e mostra que a 

memória desempenha um papel crucial na experiência de vida das pessoas. A 

memória pode ser uma que diz o que aconteceu, e a memória pode ser outra que 

tenta negar esse eventos e os botar no esquecimento. Esse trabalho, permeado por 
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diversas dificuldades, em termos da sensível discussão que ele traz, tem pelo menos 

o grande dever e objetivo de alertar dos perigos que podem advir com o 

esquecimento de práticas que nós enquanto humanidade deveríamos abominar. 

Sendo este um dos objetivos da Convenção de Genocídio. Que possamos viver mais 

em tempos de tolerância, de todo o tipo, do que de perseguição e morte à diferença. 

2.4 General Framework Agreement for Peace in Bosnia 

and Herzegovina – Acordo de Dayton 

Passando do genocídio  para o General Framework Agreement for Peace in 

Bosnia and Herzegovina, popularmente conhecido como Acordo de Dayton. Pode-

se ressaltar a importância que o Genocídio em Srebrenica teve para forçar a 

comunidade internacional a tomar ação mais efetiva. Assim, os líderes mais 

relevantes da região, como Miloševic, Tudjman, Izetbegović, entre outros, foram 

chamados para discutir um acordo de paz. Esse acordo, elaborado na Base Aérea 

Wright-Patterson, tem uma série de especificidades, e é um dos pontos que 

despertaram a curiosidade para esse trabalho. Como é um documento relativamente 

extenso, serão citados os Anexos 2, 3, 4 e 10, mas com foco maior no Anexo 4, que 

é a constituição da Bósnia e Herzegovina. Cabe relembrar que o Acordo de Dayton 

foi pactuado em 21 de novembro de 1995, nos arredores de Dayton, Ohio; e até hoje 

continua sendo a constituição nacional da Bósnia e Herzegovina. Todas as 

informações concernentes à parte jurídica do documento, foram escritos tendo 

como base a carta enviada às Nações Unidas pela representante permanente dos 

Estados Unidos na ONU, Madeleine Albright, que continha o General Framework 

anexado.26 

  Também não devem ser omitidos os sucessos de Dayton, por mais que o 

foco aqui seja apontar suas decisões falhas. Isso pode resumindo em um grande 

ponto, que foi o efetivo cessar das hostilidades armadas entre os grupos étnicos. 

Não houve mais guerra na Bósnia e Herzegovina desde então. O Acordo tinha isso 

como principal objetivo, e pode ser argumentado que o arranjo institucional, com o 

poder dividido, iria impedir a reincidência do conflito. (Gordy, 2016, p. 612). Com 

 
26 UNITED NATIONS. General Assembly Security Council. Letter dated 29 November 1995 from 

the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. 1995. Disponível em: https://undocs.org/en/A/50/790%20 Acesso em: 30 

Out. 2019. 

 

https://undocs.org/en/A/50/790
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certeza não é pouca coisa, pela própria brutalidade ao qual a guerra foi travada, 

como já descrito. Foi sem dúvida o foco do projeto de paz, a não-retomada da 

violência, e nisso foi muito bem-sucedido. Porém, como vai ficar claro nos 

próximos parágrafos, ele também tem uma série de pontos não-resolvidos, ou mal-

resolvidos. Os anexos 2, 3 e 10 discutem, respectivamente, Inter-Entity Boundary, 

Eleições e a Implementação Civil do Acordo de Paz. Eles serão minimamente 

apresentados aqui agora, a título de curiosidade e para iniciar as críticas ao projeto 

de paz desenvolvido e dar as informações mais importantes para se compreender a 

situação. Depois disso, será abordado o anexo 4, como já dito, a Constituição do 

país. 

O anexo 2 define as “fronteiras” entre as entidades. Aqui cabe discorrer 

sobre o que são essas entidades. O país é a República da Bósnia e Herzegovina. 

Esse país é dividido em 2 entidades: A Federação da Bósnia e Herzegovina e 

República Srpska, além do distrito de Brčko. Essa divisão é razoavelmente 

complexa e necessita de alguma explicação. Existe uma autoridade “federal”, que 

é a República da Bósnia e Herzegovina. Essa República é a entidade que representa 

internacionalmente o país. No anexo 4, artigo 3, parágrafo I são atribuídas as 

funções “federais” da República: política externa, controle do espaço aéreo, política 

monetária, alfandegária, entre outros. Contudo, internamente, ela é dividida em 2 

entidades. Uma que representa a maioria de bosniaks e croatas, a Federação da 

Bósnia e Herzegovina; e uma de maioria sérvia, a República Srpska. Essas 

entidades internas que realmente comandam o país, e que, constantemente estão em 

conflito político uma com a outra. No anexo 4, artigo 3, parágrafo II estão 

destacadas suas funções, mas tudo que não é discriminado como função federal, é 

entendido como função da entidade regional. Então pontos de extrema importância, 

como por exemplo, a educação e serviços básicos são conduzidos pelas entidades. 

Isso provoca uma importância muito maior destas em comparação com o República 

no todo. Existe ainda o distrito de Brčko, que é gerido em “condomínio”27 pelas 

 
27 “The Brcko District of Bosnia and Herzegovina, which exists under the sovereignty of Bosnia and 

Herzegovina and is subject to the responsibilities of the institutions of Bosnia and Herzegovina as 

those responsibilities derive from this Constitution, whose territory is jointly owned by (a 

condominium of) the Entities, is a unit of local self-government with its own institutions, laws and 

regulations, and with powers and status definitively prescribed by the awards of the Arbitral Tribunal 

for the Dispute over the Inter-Entity Boundary in the Brcko Area. The relationship between the 

Brcko District of Bosnia and Herzegovina and the institutions of Bosnia and Herzegovina and the 

Entities may be further regulated by law adopted by the Parliamentary Assembly.” 
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duas entidades, e detém um Supervisor Internacional, sendo quase um território 

“internacional” porém dentro da soberania da República da Bósnia e Herzegovina. 

Esse é um caso curioso do direito internacional, mas como não é o foco do trabalho, 

não será discutido, porque envolve meandros muito específicos e que fogem do 

escopo dessa empresa.  

A importância desse anexo é definir os limites entre essas entidades, o que 

já representa um problema, que será desenvolvido com detalhes mais adiante, na 

parte das críticas, em específico sobre os ganhos territoriais e as limpezas étnicas. 

Contudo, naquele momento foi a maneira de apaziguar as partes com relação a que 

populações iriam viver em que local. O status de Brčko, o artigo V do Anexo 2, 

nunca foi resolvido em definitivo.  

Anexo 2: Mapa da Bósnia e Herzegovina com as divisões internas 

Fonte: Domínio Público28 

Passando para o Anexo 10 rapidamente, já que não um grande foco aqui, e 

depois para o 3. O Anexo 10 trata de como implantar as decisões civis do Acordo. 

Para isso, é designado um High Representative, um representante externo que seria 

 
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BiH. Amendment I to the Constitution of Bosnia and 

Herzegovina. Disponível em: 

http://www.ccbh.ba/public/down/Amendment_I_to_the_Constitution_of_BiH_(OHR_and_CC).pd

f Acesso em: 30 Out. 2019. 

 
28 Mapa das divisões da Bósnia e Herzegovina. Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina#/media/File:Map_Bih_entities.png 

http://www.ccbh.ba/public/down/Amendment_I_to_the_Constitution_of_BiH_(OHR_and_CC).pdf
http://www.ccbh.ba/public/down/Amendment_I_to_the_Constitution_of_BiH_(OHR_and_CC).pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina#/media/File:Map_Bih_entities.png
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responsável por reforçar os aspectos civis do Acordo, com grande autoridade, 

aumentada ainda pela decisão do Peace Implementation Council, tomada em Bonn, 

no ano de 199729. Em outras palavras, o que ele diz no seu capítulo XI, parágrafo 

II, incisos (b) e (c), é que o High Representative pode tomar interinamente medidas 

quando as partes não conseguem chegar a um Acordo, e que em prol do bom 

funcionamento das instituições, essa autoridade pode tomar ação contra pessoas 

que, detendo cargo público ou oficial, que  regularmente não comparecem as 

reuniões ou que estejam em violação dos comprometimentos legais feitos no 

Acordo de Paz ou nos seus termos de implementação. Tornou-se assim, um figura 

poderosíssima dentro das políticas da Bósnia e Herzegovina, com poder de mandar 

e desmandar, mesmo que nos últimos anos o seu papel de influência tenha decaído 

em termos de decisões relevantes na política nacional do país. Pode-se adicionar a 

isso o fato que o High Representative é sempre europeu, e o Principal Deputy High 

Representative, que também é Supervisor Internacional de Brčko, é sempre norte-

americano, podendo sugerir a proximidade desses atores com a política do país de 

maneira bem invasiva. 

Por fim, o último tópico que trataremos antes do Anexo 4, é o Anexo 3, 

sobre as eleições. O deixamos por último porque ele está intimamente ligado com 

o Anexo 4, e de certa forma, eles se contradizem. Enquanto as eleições na Bósnia e 

Herzegovina, de acordo com o artigo I do Anexo 3, deveriam ocorrer de forma livre 

e neutra, em um sentido que as pessoas deveriam ter liberdade de escolher sua 

filiação política e associação, na prática não é o que acontece. O documento da 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), introduzida no 

Anexo 3 através do parágrafo 3 do Artigo I, diz em seus parágrafos 7.5 e 7.6 o 

seguinte: 

“(7.5) - respect the right of citizens to seek political or public office, 

individually or as representatives of political parties or organizations, 

without discrimination; 

(7.6) - respect the right of individuals and groups to establish, in full 

freedom, their own political parties or other political organizations and 

provide such political parties and organizations with the necessary legal 

guarantees to enable them to compete with each other on a basis of 

equal treatment before the law and by the authorities;” 

 
29 OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE. PIC Bonn Conclusions. 1997. Disponível em: 

http://www.ohr.int/?p=54137 Acesso em: 30 Out. 2019. 

 

http://www.ohr.int/?p=54137
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(United Nations, 1995, p.57) 

 Veremos agora, a partir da Constituição em si, o porquê do ponto eleitoral 

estar incongruente com o que foi definido logo no anexo seguinte, e os principais 

problemas presentes no Acordo de Dayton. 

2.5 Constituição da Bósnia e Herzegovina – Anexo IV 

O anexo começa em seu preâmbulo dizendo “Bosniaks, Croats, and Serbs, 

as constituent peoples (along with Others)”. Como vimos antes, Bosniaks, dentro 

da Iugoslávia passaram por um processo de se entender e serem reconhecidos como 

nação, e agora, esse processo é ratificado dentro da constituição nacional. Esse 

processo revela algo novo em curso, uma nova forma de exclusão, como os grupos 

considerados “Outros”. Se os Bosniaks antes eram marginalizados, disputados por 

sérvios e croatas, agora eles oficialmente faziam parte do status quo. Nisso, a nova 

forma de exclusão é explicitada. Todas as minorias, ou grupos que não se definem 

em termos nacionais, como ciganos, e em alguma medida os judeus no passado, 

ficaram de fora dessa nova divisão, e têm esses direitos “caçados”, como veremos 

a seguir. 

Os artigos IV, V e VI do Acordo de Dayton são claros no aspecto referente 

a quem comanda a política do país. Esses artigos discutem a composição do 

legislativo, judiciário e executivo do país. Aqui, entra o principal ponto de discórdia 

acerca de tudo que é discutido dentro do Acordo de Dayton, e o que se pensava ser 

sua principal inovação, pode ter sido seu maior fracasso. Passemos então a analisar 

essa complexa disposição política do país para que seja explicada essa visão. 

Começaremos com a Parliamentary Assembly do país, que é composta pela 

House of Peoples e a House of Representatives. A House of People é constituída 

por 15 delegados, sendo necessariamente 5 bosniaks, 5 croatas, esses eleitos dentro 

do âmbito da Federação da Bósnia e Herzegovina; e outros 5 sérvios, eleitos dentro 

da República Srpska. O quórum desse casa é de 9 delegados, sendo que 

necessariamente 3 deles sendo bosniaks, 3 croatas e 3 sérvios. 

A House of Representatives é composta por 42 delegados, sendo dois terços 

eleitos dentro da Federação e o resto na República Srpska. Vai além e diz que a 

Chair da Casa, assim como os Deputy Chairs sejam cada um de uma etnia, e que a 

função de Chair deva ser rotativa entre essas 3 pessoas eleitas pela Casa.  
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Esse aspecto se repete para a composição do judiciário e executivo, com a 

“igualdade” de representação entre os povos constitutivos do país sendo o principal 

foco. Incluindo uma situação no mínimo inusitada, em que a Bósnia e Herzegovina 

detém uma presidência tripla. Na mesma sintonia, é escolhida entre eles um Chair 

e esse cargo se torna rotativo entre eles, durante os seus mandatos.  Além disso, as 

decisões são tomadas por consenso. E tanto no legislativo como no executivo, 

existem algumas medidas que preservam ainda mais a possibilidade “étnica-

nacional” como politicamente viável.  

No anexo 4, artigo IV, parágrafo 3, incisos (d), (e) e (f), se discute acerca 

dos procedimentos legislativos. Encurtando as suas determinações para os pontos 

mais necessários, diz que os delegados e membros devem buscar com afinco 

maiorias que, dentro delas, contemplem um terço de delegados de cada 

entidade/grupo étnico. Caso esses esforços falhem, decisões devem ser tomadas 

com base na maioria presente e votante, a não ser que os votos dissidentes sejam 

dois terços do grupo de uma entidade/grupo étnico. Um compromisso entre as 

diversas partes ficam ainda mais complexos com os incisos (e) e (f). O primeiro 

inciso diz que uma decisão pode ser declarada como  “destrutiva” aos interesses 

vitais e nacionais de uma comunidade dentro da Parliamentary Assembly. Assim, 

ela passa para uma votação na House of Peoples, para discutir a procedência dessa 

acusação. Porém, no inciso (f) está aberta a possibilidade de uma espécie de voto 

de “desconfiança” por parte de um dessas comunidades que julgue improcedente o 

levantamento do inciso (e). É levantada uma comissão conjuntada de 3 delegados, 

um de cada etnia, e caso esses também não resolvam, a questão é levada para a 

Corte Constitucional do país.  

O que podemos tirar dessa situação é a “etnização” da política da Bósnia e 

Herzegovina, além de uma exclusão de outros grupos da vida política do país. Isso 

abre brechas para incentivar o comportamento nacionalista dentro dos partidos, e 

provoca uma discriminação contra pessoas que não se considerem filiados a 

nenhuma das comunidades supracitadas. Além disso, provoca uma paralização 

completa das autoridades do país, que sempre esbarram nos interesses de cada uma 

das comunidades, que sempre adotam uma retórica defensiva. O objetivo dessas 

táticas defensivas é a defesa do status quo baseado na etnicidade. 
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Como já apresentado também em detalhes, o Acordo de Dayton, apesar de 

seu sucesso em se concretizar como um plano de paz efetivo, levou o país a várias 

outras consequências estruturais no longo prazo, não só as citadas acima, mas 

também a divisão territorial explícita interna (assim como a legitimização de uma 

entidade que conquistou território por meios bélicos) e falta de maneiras efetivas de 

lidar com o passado recente do país, que foi e tem sido bem drástico, e de certa 

maneira, conflituoso também. 

O que foi apresentado aqui, junto com a parte histórica anteriormente 

apresentada levanta as críticas ao Acordo de Dayton e as atuais configurações 

políticas do país com maior embasamento, em termos técnicos, teóricos e 

históricos. Elas serão aprofundadas na parte sobre as consequências sobre a Bósnia 

e Herzegovina atual. Passaremos agora para a parte teórica do trabalho. 

3. Introdução à parte teórica 
 

O propósito desse capítulo é esclarecer a utilização de um conceito central 

para o entendimento da monografia como um todo: o de memória, em especial no 

que se refere à memória coletiva. O início e fim da lógica desse trabalho envolve a 

mobilização do estudo desse conceito de memória coletiva, além de todos os 

conceitos diretamente relacionados a ele, como identidade e tradição, por exemplo, 

nos termos que serão desenvolvidos posteriormente, mas que necessitam de uma 

amarra mental primária.  

O movimento principal do trabalho em relação à memória se concretiza no 

estudo das memórias criadas na sociedade bósnia-herzegovina e dos grupos que a 

compõem. Assim, entender como as comunidades do país se organizam e se 

organizaram, historicamente, usando o Acordo de Dayton e o Genocídio em 

Srebrenica para dar luz à parte mais contemporânea da questão. A parte histórica já 

foi apresentada, então nesse momento se dá a mobilização da parte histórica em 

conjunto com a parte mais teórica, dando destaque para essa última. Enquanto antes 

se apresentou as factuais históricas em que podemos compreender as diferenças 

religiosas, nacionais, e as diversas disputas políticas que surgem dessas diferenças, 

agora passamos a parte teórica de uma das explicações que damos para a 

formulação dessas diferenças: a memória coletiva. Não é dizer que a memória 

coletiva tem apenas como função alardear diferenças, mas o seu uso, pelo menos 
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no caso da Bósnia e Herzegovina em questão, foi muito nesse sentido. Assim, os 

principais conceitos para termos uma compreensão do que se entende por memória 

nesse trabalho serão expostas a seguir.  

Como dito, a construção das memórias coletivas pode ter como uma de suas 

consequências a formação de grupos nacionais ou religiosos em um contexto de 

enfrentamento das diferenças. Como também já apontado, não é uma consequência 

necessária, mas que acabou por acontecer na guerra da Bósnia e Herzegovina, 

concretamente. Essas diferenças na Bósnia e Herzegovina, que como já expresso, 

eram mitigadas por uma cultura política e social baseado no ideal multiétnico; mas 

que acabaram sendo afrouxadas, no que teve seu ápice com o episódio iniciado em 

11 de julho de 1995, o “Genocídio de Srebrenica”. A discussão sobre genocídio 

também já foi previamente trabalhado, em termos mais limitados sobre a discussão 

se houve genocídio ou não em Srebrenica. Dito isso, algumas perguntas são 

necessárias de serem levantadas: Como uma sociedade “tolerante” se permitiu 

chegar a esse nível de articulação, com o objetivo de eliminar um outro grupo? 

Como a memória coletiva permitiu criar condições de legitimação para que essa 

ação fosse levada a cabo? Essas questões não necessariamente têm uma resposta 

objetiva e clara, e nem serão devidamente respondidas em termos explícitos, mas 

são importantes para tentarmos entender a linha de raciocínio por trás dos eventos 

que levaram a esse episódio e outros, com profundas consequências para o país. 

Ademais, esse trabalho busca mais levantar possibilidades de pergunta do que 

necessariamente apresentar respostas. O próprio estudo da memória vai nos permitir 

entender ressalvas feitas nos capítulos históricos, e que esse empreendimento é 

apenas uma possibilidade entre as milhares de histórias e narrativas que poderiam 

ser contadas.   

Assim, depois das considerações teóricas explanativas, que exigirão um 

espaço e reflexão consideráveis, será apresentada outra perspectiva do trabalho, a 

comemoração da memória, por meio dos feriados e datas de lembrança na sociedade 

bósnia-herzegovina. Estre trabalho irá analisar como essas datas de (re)lembrança 

do passado e de sua comemoração estão intimamente ligadas aos dilemas atuais do 

país. Esses feriados farão em sua maioria referências ao Genocídio em Srebrenica 

e ao Acordo de Dayton, e mostrar como a assimilação desses eventos (que estão 

muito relacionados) de grande impacto no país ainda é tão dividida, disputada e 
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referenciada como um marco histórico de memória/esquecimento. Esses feriados 

são os seguintes, como já introduzidos anteriormente: aos bósnios-sérvios, serão 

observados os dias 9 de janeiro e 21 de novembro; ao passado iugoslavo e sua 

nostalgia, pelo dia 25 de maio; e para a comunidade croata, o dia 5 de agosto, que 

é rememorado principalmente em território croata, mas também rememorado pela 

população bósnia-croata. Por fim, o 11 de julho pela comunidade bosniak, e suas 

manifestações advindas dessa data. Assim, o trabalho acaba por ter a perspectiva 

étnica-nacional como enfoque de análise em quase toda a sua escrita. Contudo, 

sempre importante ressaltar que essa não é a única forma de memória e que essa 

história que está sendo desenhada aqui, e só uma de muitas. Por fim, esse trabalho 

passará a uma análise geral de tudo que foi apresentado, aliando à situação mais 

contemporânea do país. 

3.1 O que é Memória Coletiva?  

É imperativo começarmos do começo, nos termos mais simples. Memória 

coletiva é um termo que vem sendo muito usado, tanto em frequência como em 

abrangência de significados, em especial depois do Holocausto. O termo 

reconquistou espaço na década de 80/90, com todos os eventos que sucederam, 

tanto trágicos quanto pela emergência das comemorações coletivas, e ganhou ainda 

mais destaque. A questão das comemorações será tratada depois, por meio do 

exemplo empírico de feriados na Bósnia e Herzegovina, e qual a sua significância 

teórica e política (Mistzal, 2003, p. 2). A definição de memória coletiva, contudo, 

continua sendo muito solta. Uma das razões é pelo grande número de profissionais 

acadêmicos trabalhando a temática, como antropólogos, historiadores, psicólogos, 

sociólogos, entre outros, com pouco contato e quase nenhuma coordenação entre 

si. (Wertsch & Roediger III, 2008, p. 318). Entretanto, segundo os autores, podemos 

tomar uma definição mais ou menos aceita do que é memória coletiva, e essa 

definição nos acompanhará por grande parte do trabalho, e será melhor 

desenvolvida na próxima seção teórica, acerca do trabalho de Maurice Halbwachs. 

“Perhaps the only generally agreed-upon feature is that collective memory is a form 

of memory that transcends individuals and is shared by a group.” (Ibid). 

Importante destacar que o link entre memória coletiva e uma gama de 

conceitos será feita ao longo do trabalho, mas é necessário começar de um terreno 

simples e fácil de trabalhar, compreendendo o que pode ser entendido como 
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memória coletiva. Wertsch e Roediger em seu artigo buscam trabalhar o conceito 

de memória coletiva não como uma definição em si própria, mas em oposição a 

outras definições. Das três que os autores apresentam, apenas duas serão 

apresentadas nesse espaço, já que a distinção memória coletiva x história merece 

um espaço próprio para discussão. Serão trabalhadas as diferenças entre memória 

coletiva e lembrança coletiva, além de lembrança coletiva x lembrança individual. 

(Ibid). 

Na primeira diferença, memória coletiva poderia ser entendida como um 

plano de conhecimento compartilhado por uma cultura de indivíduos, o que 

podemos chamar com o trabalho de Halbwachs, que será exposto depois, de 

“Collective Framework”. E é com esse conceito que iremos trabalhar em breve, que 

vamos tomar como base teórica para o que estamos discutindo. Lembrança coletiva 

seria o processo de lembrar. Esse processo seria o local aonde acontecem as 

contestações e disputas sobre o passado. Em termos muito simplistas, a memória 

coletiva seria a “ideia comum” do que se entende por um grupo, enquanto o 

processo de lembrar coletivamente envolveria uma ação ativa e disputada acerca da 

memória, e essas disputas constantemente redefiniriam a memória coletiva. (Ibid, 

p.319-320). Essa “ideia comum” pode dar uma ideia de continuidade e 

durabilidade, como se fosse algo dado a priori e inconstestável. Porém, esse 

Collective Framework está em constante mudança, porque a forma como se lembra 

o passado é mutável. “Memory is now widely recognized in psychology as 

involving an active “effort after meaning” (Bartlett, 1995) that is, to be sure, 

grounded in traces from the past, but an effort that actively reshapes them in the 

present (Schacter, 1996)”. (Wertsch , 2004, p. 32). Logo, não há necessariamente 

uma representação direta entre a lembrança coletiva e os fatos históricos em si.  

Aqui cabem mais algumas explicações preliminares que serão expandidas. 

Primeiro, uma das características da memória coletiva, como defendido por 

Durkheim e Halbwachs, e que será exposta em instantes, é que ela tem uma ligação 

de continuidade com o passado, uma estabilidade da memória. O que iria de 

encontro com o que foi dito sobre memória ser mutável. Entretanto, outro aspecto 

que já deve ser inserido é que os indivíduos estão sujeitos a diferentes Collective 

Frameworks e que, desse modo, têm múltiplas membresias em grupos, o que 

contribui para conflitos entre as diferentes formas de se lembrar o passado. Se 
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lembrar, assim como se esquecer, um aspecto que será repetido em outras seções 

teóricas pela sua importância; não é um processo passivo, mas fundamentalmente 

ativo. Assim, cada grupo preza pela estabilidade e continuidade de sua história com 

o passado, mas se essa é uma tendência dos grupos, quando ideias concorrentes se 

tornarem finalmente conflitantes, elas terão que ser reconfiguradas. Se retomarmos 

a ideia de que cada indivíduo faz parte concomitantemente de memórias coletivas 

diferentes, a conclusão que chegamos é que elas se reconfiguram constantemente, 

tanto para cada indivíduo em como ele entende seu passado, mas quando essas 

memórias coletivas mais macrodefinidas entram em choque, o próprio Collective 

Framework entrará em reconfiguração. Essa é a interpretação subjetiva de um fato 

objetivo. Esse movimento de cada Collective Framework é ativo e dinâmico, não 

uma mera reprodução da experiência contada no passado. Existe um objetivo 

futuro, um ganho que se almeja, e por isso, se trabalha tão ativamente. (Achugar, 

2008, p. 12). 

Talvez seja necessário exemplos mais concretos do que introduzo aqui, pois 

é uma temática complexa. Para isso, tratemos do tema histórico da monografia. Um 

indivíduo fictício aqui criado, sem nenhuma representação exata com a realidade, 

para exemplificar a dinâmica, tendo ele como características ser nascido no 

território da Bósnia-Herzegovina, ser filhos de sérvios, ter um nome de um santo 

ortodoxo, casar com uma mulher muçulmana, morar em um bairro de maioria 

católica “croata”. Esses são exemplos avulsos, mas não impossíveis de acontecer, 

e servirá para mostrar como a memória pode ser disputada. Ser filhos de sérvios e 

ter um nome ortodoxo normalmente acarretam numa socialização e em uma 

memória coletiva do que é ser sérvio, que eventos históricos o definem como tal, 

quais memórias ele deve ativamente lembrar e esquecer, como ele deve se 

comportar. Casar com uma mulher muçulmana e constituir uma família 

“miscigenada” pode levar a um novo entendimento, uma espécie de “tábula rasa”, 

ou até mesmo de modelos em disputa, em como esse filho(a) deve se comportar no 

mundo, o que ele(a) deve ter como educação. Talvez tendo que escolher entre uma 

criação ortodoxa, muçulmana ou laica, que escolas frequentar, quais grupos sociais 

fazer parte. Morar em um bairro católico pode levar a um processo de socialização 

com um outro grupo, que lembra a história do bairro por uma visão pautada no 

catolicismo, com uma igreja no centro da praça, entre outras possibilidades, além 
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de uma afeição que pode se tomar com os vizinhos pela familiaridade, assim como 

a adesão a algumas de suas práticas. Assim, ao passar do tempo, essas memórias 

podem se colocar em conflito. Isso foi o que aconteceu no caso da guerra na Bósnia 

e Herzegovina. Logo, a memória não necessariamente pressupõe conflito armado e 

violência, apesar de alguns estudos que interligam esses conceitos. Mas o conflito 

de ideias, esse choque, acontece ao longo do tempo, pois algumas visões não 

conseguem ser conciliáveis a todo momento e fazer um sentido coerente, tendo que 

ser adaptadas ou esquecidas para que novas memórias possam fazer parte do 

coletivo. Isso sem um “espírito” tolerante ou que não tenha quem regule essas 

relações, pode levar ao conflito físico entre os adeptos de memórias diferentes. 

Retomando na distinção entre lembrança individual x lembrança coletiva, 

essa tampouco se mostra fácil.  

“Some scholars have drawn a stark opposition between 

individual and collective remembering, going to far as to assert that 

only one or the other exists. Bartlett (1932/1995), for example, raised 

the issue of whether collective remembering exists, at least in the 

‘‘strong’’ sense that a group, qua group, ‘‘can be usefully characterized 

as having some sort of memory in its own right’’ (Wertsch, 2002, p. 

22). In contrast to this, scholars such as Schudson (1995), p. 347) have 

questioned whether memory can be anything but collective in that 

‘‘memory is social. ...it is located in institutions rather than in individual 

human minds in the form of rules, laws, standardized procedures, and 

records, a whole set of cultural practices through which people 

recognize a debt to the past’’. Such statements suggest that there is 

little agreement on how to relate individual and collective 

remembering, but in reality, a point of contact can be identified. 

Namely, there is often agreement on the point that socially situated 

individuals are the agents of remembering”. 

(Wertsch & Roediger III, 2008, p.321, grifo nosso). 

 A questão das diferenças entre memória individual e coletiva só são melhor 

tratadas quando levadas em contas outras questões, como o conceito de “mediação 

da memória coletiva”, criado por James Wertsch, ou até mesmo discutindo 

identidade. Ambos serão expostos com clareza em seções específicas, porque o 

tamanho de sua explicação seria inadequado para essa explanação inicial. De todo 

modo, podemos levar dessa discussão preliminar a importância da socialização dos 

indivíduos, e como são eles que são os agentes da memória, mas sempre situados 

em um contexto coletivo, e isso vai ser desenvolvido por Halbwachs. 

 Outra discussão que vai ser introduzida por Halbwachs, e que é descrita por 

James Wertsch como“Strong Memory” e “Distributed Version of Collective 
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Memory”. A “Strong Memory” pressupõe que algum tipo de mente ou consciência 

coletiva exista para além da mente dos indivíduos em um coletivo, como tendo 

“vida” por si só. A versão distribuída da memória coletiva pressupõe que uma 

representação do passado seja distribuída entre os membros de um coletivo, mas 

não por causa da existência de uma mente coletiva independente, mas sim pelo 

próprio fato de ser compartilhado. Dizer que é compartilhado significa apontar 

traços de familiaridade entre as memórias de certos indivíduos porque são 

entendidas de maneira semelhante. Não equivale a dizer que todos têm a exata 

mesma lembrança. Por isso, a primeira opção pela memória vem sendo descartada 

como forma de se entender a temática. (Wertsch, 2004, p. 21) 

 Do que se foi dito acima, podemos debater se existe diferença entre dizer 

que a memória é um processo ativo individual ou que é um processo 

fundamentalmente social e cultural. Nesse trabalho, o entendimento é que um pouco 

dos dois. Sociedades ou grupos não podem se lembrar por si. Quando se diz que o 

samba é um patrimônio do Brasil, não existe uma entidade abstrata que pode tocar 

cavaquinho ou fazer o ato de sambar. Existe claramente um indivíduo que faz essa 

ação. Contudo, esse indivíduo está inserido em um contexto socio-cultural do que 

se entende enquanto samba. Com regras sociais e normas. A memória seria 

mediada, como trataremos em seções posteriores. A conclusão principal é que 

lembrar não é um ato meramente pessoal. Mesmo as memórias mais pessoas estão 

em alguma instância circunscritas por práticas e tendências sociais. Ela só é possível 

pelos marcos sociais, como a língua, rituais, práticas de comemoração (como 

feriados) e lugares de memória (como museus, cemitérios, monumentos, etc.). A 

memória é uma formação social de contraste entre o processo individual e coletivo. 

(Misztal, 2003, p. 5-6). 

Assim, com algumas definições preliminares, podemos dar início a uma 

revisão teórica mais ampla, a ser começada com o estudo de Maurice Halbwachs, 

cujo trabalho e legado é fundamental para fazermos uma varredura do trabalho 

teórico da área a partir de um dos trabalhos mais canônicos da área, quiçá o maior. 
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3.2 Maurice Halbwachs 

Para começarmos a trabalhar Halbwachs, é necessário trazer de volta uma 

definição da seção passada: Talvez o único consenso no campo é que memória 

coletiva é uma forma de memória que transcende o indivíduo e é compartilhado por 

um grupo. (Wertsch & Roediger III, 2008, pg. 318). Por mais que seja uma 

implicação talvez quase óbvia, até mesmo pelo nome que o termo carrega, ela 

começa a trazer ao debate algumas definições interessantes. O trabalho de 

Halbwachs será o ponto de partida para ingressarmos na teoria em sobre memória 

coletiva, pela sua importância para o desenvolvimento do campo de memória 

coletiva. Serão apresentadas suas próprias visões acerca da temática, junto com 

algumas revisões de seu trabalho, de maneira mais geral.  

A sua obra-póstuma “On Collective Memory”, tem uma forte relação com 

Durkheim e sua obra, o que impacta o seu trabalho. Halbwachs, apesar de seguidor 

de suas ideais, tinha uma visão mais conciliatória, com um poder criativo de 

adaptação das ideias, como é demonstrado pela escrita desses trabalhos com foco 

na memória. Halbwachs morreu em um campo de concentração na França, pouco 

antes do fim da Segunda Guerra Mundial, e como já sinalizado pela sua 

configuração como obra-póstuma, não foi ele quem publicou e possivelmente suas 

teorias teriam sido aprofundadas, não fosse seu fim abrupto. (Halbwachs, 1992, p. 

2-3,7). 

Podemos começar argumentando que, para o autor, as memórias se 

encontram primordialmente em um campo social. A contribuição fundamental dele 

foi correlacionar um grupo social e a memória coletiva, como já iniciamos a 

discutir. Fazemos sentido da memória a partir de construtos sociais ao qual fazemos 

parte, no caso, nos grupos ao qual tomamos parte, conscientes ou não. Aqui temos 

uma das visões “progressistas” de Halbwachs, indo de encontro à sua herança de 

Durkheim. Ele defende que a memória é individual, só existe memória a partir do 

indivíduo. (Misztal, 2003, p. 51). Entretanto, também defende que o próprio grupo 

detém um certo tipo de memória. Como já apresentado, temos uma das primeiras 

discussões, se é a memória no grupo, onde o indivíduo lembra suas memórias a 

partir da sociedade ao qual ele está inserido, ou se é uma memória do grupo, onde 

grupos sociais teriam uma memória por si só. Halbwahs vai defender que pela nossa 

dependência na sociedade, o grupo ao qual se faz parte teria ele próprio a 
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capacidade de memória. (Halbwachs, 1992, p. 54). Entretanto, já se foi sinalizado 

que essa empresa tem uma visão ligeiramente diferente nesse aspecto. 

Halbwachs trabalha em sua obra com as noções de famílias, comunidades 

religiosas e classes sociais, para tratar da questão dos grupos. A própria família, 

mesmo sendo tão “microscópica” em relação à sociedade, já é um espaço permeado 

pela relação da memória com a coletividade. É importante tirar dessa própria 

divisão do livro, que define memória e identidade a partir de termos e marcos 

sociais tão comuns, que conceitos como etnia ou nacionalidade não são uma 

necessidade para entendermos memória coletiva, mas uma instrumentalização, e 

isso é uma conclusão importante para os acontecimentos históricos que trataremos 

acerca da Bósnia e Herzegovina. Entretanto, devido à sua importância discursiva e 

histórica, não podemos nos furtar de dar um lugar de destaque ao seu entendimento 

nesses termos em uma futura seção.  

Ademais, é necessário aqui trazer mais algumas definições de Halbwachs. 

Como já introduzido, a memória coletiva seria por definição múltipla, porque há 

tantas memórias quanto grupos. Em outras palavras, quando há uma pluralidade de 

estruturas sociais ou uma multiplicidade de associações, há muitas memórias, uma 

múltipla membrasia em formatos de memória concorrentes. A sucessão de 

lembranças e a pluralidade de memórias são o resultado de mudanças que ocorrem 

em nosso relacionamento com vários grupos. “Minha memória muda à medida que 

minha posição muda e essa posição em si muda à medida que meus relacionamentos 

com outros meios mudam”. (Halbwachs, 1950, p. 48 apud Misztal, 2003, p. 51). 

Aqui, voltamos para a questão da continuidade. Os grupos necessitariam de 

“apoios” estáveis, referências que lhes permitiriam descobrir o passado no presente 

mantendo essa ideal de sequência e não-ruptura. "Toda memória coletiva requer o 

apoio de um grupo delimitado no espaço e no tempo". (Halbwachs, 1950, p. 84 

apud Misztal, 2003, p. 51). 

A atemporalidade, muitas vezes atribuída à memória dos grupos é um dos 

mecanismos de tentativa de manutenção desse status quo. A preservação das 

lembranças também tem a ver com o espaço ao qual ele está inserido. Quando se 

consegue observar no mundo externo uma familiaridade entre o que se fala e o que 

se vê, ajuda a manter uma sensação real de continuidade. Claro que essa 
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continuidade aqui descrita é uma narrativa, e não necessariamente exista verdade 

entre a história do grupo e o que de fato aconteceu. A narrativa do grupo não 

necessariamente é uma verdade histórica. (Misztal, 2003, p. 51). 

A apresentação de múltiplas afiliações é de extrema importância quando se 

tratando da Bósnia e Herzegovina, pois em uma sociedade plural como esse país 

era, a afiliação da memória se tornou em grande medida esquizofrênica, porque elas 

se tornaram contraditórias. Relembrar o passado multiétnico do país é contrário a 

pensar sua afiliação como sérvio, bósnio (ou bosniak), ou croata, em uma 

negociação em que um meio termo não se tornou mais plausível, justamente pelo 

contexto de violência em que se estava inserido. Quando o espaço de convivência 

de maneira tolerante e multiétnica não pode mais ser concretizado, foi-se feito uma 

releitura mais extrema do Collective Framework de cada grupo. Como já 

mencionado, a delimitação no tempo e no espaço de uma memória é também de 

extrema importância, para mostrar que é um processo localizado, com uma vivência 

específica e delimitada, não um processo abstrato e generalista. Ademais, a 

continuidade do passado impõe perguntas pessoais e questionamento de lealdades, 

pois a coesão do passado em termos históricos tem um peso enorme, e começa um 

processo de reconfiguração de sua membresia em diversos grupos. 

  “According to Halbwachs ([1926] 1950), the persistence of 

memory, as the shared image of the past, which is a part of group 

common consciousness, explains the group’s continuity. (…) 

Collective memory, being both a shared image of a past and the 

reflection of the social identity of the group that framed it, views events 

from a single committed perspective and thus ensures solidarity and 

continuity. It seems that Halbwachs’ concern with the Durkheimian 

conception of solidarity and moral consensus leads him to argue that a 

group’s memory is a manifestation of their identity." 

(Misztal, 2003, p. 52). 

Essa percepção da continuidade e da visão singular do grupo corrobora com 

a visão do último parágrafo da contradição entre as memórias, em que as 

membresias em diversos grupos provoca conflito, e nesse caso, escolhas (dentro do 

contexto da guerra) devem ser feitas, levando a um apagamento de sua participação 

em outros grupos, e consequentemente, a sua memória feita dentro destes. Ao 

mostrar como uma lembrança é ao mesmo tempo reorganizada e reconstruída, 

Halbwachs teve como objetivo provar que é uma ilusão que nossas memórias sejam 

independentes. Ao mostrar que diferentes grupos sociais, como a família, a 

comunidade religiosa ou a classe social, têm memórias diferentes associadas aos 
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seus respectivos marcos mentais, Halbwachs afirma que uma memória individual 

separada da memória coletiva é provisória e sem sentido. Embora sejamos 

"participantes dos eventos" como indivíduos, nossas memórias permanecem 

coletivas porque sempre pensamos como membros do grupo ao qual pertencemos, 

porque nossas ideias se originaram nele e porque nosso pensamento nos mantém 

em contato com esse grupo. (Halbwachs, 1950, p. 23 apud Misztal, 2003, p. 53). 

Esse é o caso definitivo para a concepção de que memória é de fato um 

evento social, que não encontra sentido fora do coletivo. Essa é uma definição que 

estava presente no primeiro parágrafo dessa parte teórica, mas que tem uma 

consequência muito visível dentro do escopo teórico que estamos trabalhando e 

aplicando para contextos complexos. Ficando claro a relação entre 

indivíduo/sociedade, em como a memória é um objeto social e profundamente 

interdependente do tempo e espaço que o indivíduo está inserido, podemos avançar 

para outros conceitos dentro desse campo da memória coletiva. 

3.3 Esquecimento 

“The first step in liquidating a people is to erase its memory. Destroy its books, its 

culture, its history. Then you have somebody write new books, manufacture a new 

culture, invent a new history. Before long the nation will begin to forget what it is 

and what it was.” (Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting, apud 

Bevan, 2006, pg. 25). 

“It took the Croat gunners on Hum Hill some 60 shells, but 

eventually they brought down the sixteenth-century Ottoman bridge at 

Mostar. Its cat’s-back arch collapsed into the waters of the Neretva river 

on 9 November 1993. Bridges can be almost too readily symbolic. In 

this case, however, the iconic status is in no way forced. The very name 

‘Mostar’ means bridge-keeper, and the structure united the Ottoman old 

town on the east bank with the more heterodox west. For many, it 

represented the final physical sundering of what, before the war, had 

been perhaps the most cosmopolitan city in Bosnia-Herzegovina, even 

allowing for Sarajevo. Pre-war Mostarians were proud that the city had 

the highest rate of mixed (Croat, Serb or Muslim) marriages in the 

country – that is until these couples were forced out of West Mostar or 

violently separated. The Stari Most bridge, built by Mimar Hajruddin, 

a pupil of the great Ottoman architect Sinan, was both the symbol of the 

city and a living space where people came together. It was a meeting 

point, a courting rendezvous for generations, the platform for summer 

diving competitions. The attack on the bridge was an attack on the very 

concept of multi-ethnicity and the co-joined communities it had come 

to embody.” 

(Bevan, 2006, p. 25) 
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 As citações acima são direcionadas a impactar acerca de um assunto que tão 

ironicamente se tornou esquecido nas discussões mainstream acerca de memória: o 

esquecimento, os exemplos trabalham através de um tipo de destruição específico, 

o de objetos e marcos históricos, mas que poderia ser dado em outros termos. Por 

mais que seja sempre colocado em oposição à memória, o esquecimento vem sendo 

um assunto que traz cada vez mais complexidade a esse campo. Pode ser 

argumentado que o esquecimento foi um dos grandes problemas do século XX. Por 

mais que tenha sido criada uma obsessão com o tópico de memória e do gasto 

massivo em museus, memoriais, e tecnologias da informação para armazenamento 

de arquivos, esquecer tem sido ainda uma das grandes dificuldades das sociedades. 

(Forty, 1999, p. 7). 

 Forty apresenta dois aspectos polêmicos sobre esquecimento, primeiro: 

“The outbreak of violence in the former Yugoslavia may in part be seen as the result 

of a refusal to forget past events”  (1999, p. 8)  e “The destruction of buildings and 

monuments – iconoclasm – must be the most conventional way of hoping to achieve 

forgetting.” (1999, p. 10). Já apresentamos essa perspectiva na parte histórica, 

quando tratando da destruição de lugares religiosos e quando tratamos da cultura 

política criada na Iugoslávia depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ao 

qual sua correlação com o esquecimento é extremamente clara.  

Anexo 3: Placa inscrita na Vijecnica, Biblioteca Nacional da Bósnia e 

Herzegovina.  
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Fonte: Alexander Pires 

 “The Russian critic Mikhail Yampolsky has written: 

‘Destruction and construction can be understood, in a certain context, 

as two equally valid features of immortalisation… A tradition has 

developed historically to build a new monument precisely on the site of 

the old one, as though accumulating in one place two commemorative 

gestures: vandalism and the erection of a new idol”.  

(Ibid, p. 10-11) 

Nas diversas tentativas de criar uma memória ou consciência coletiva a 

partir de arquitetura e urbanismo, ou uma tentativa de preencher o vazio que ocorre 

de não ter memórias, é digno de nota a hipótese de que objetos criados representam 

memória. Arquitetura representaria a suposição aristoteliana de que que 

transferimos memória para objetos com o objetivo de o preservar da falibilidade da 

memória humana. Prédios e memórias parecem ser retratados como “moedas 

intercambiáveis”. (Ibid, p. 15). 

“As Rossi put it, ‘the city itself is the collective memory of its 

people, and like memory is associated with objects and places. The city 

is the locus of the collective memory’. And summarizing his argument, 

he wrote ‘Memory… is the consciousness of the city’. The lesson drawn 

from Rossi’s very widely read book was that whoever undertook to 

build in the city would effect not merely a physical transformation, but 

more audaciously, a transformation of the collective mental life of its 

inhabitants.”  

(Ibid) 

Mesmo com essa visão convincente da correlação entre objetos, no caso 

arquitetura, e memória, muitos autores da literatura e filosofia se encontram contra 

essa relação direta, como Freud, Gaston Bachelard, Marcel Proust e Michel de 

Certeau. Por mais que exista alguma relação, ela não é tão direta e intercambiável, 

como exposto. Por mais que Proust admita o poder dos objetos em provocar 

memórias, ele o considerava casual, que objetos por si só não poderiam ser 

confiáveis em levar memórias para uma consciência. Uma “impossibilidade da 

memória”, como o autor coloca. (Ibid, p. 15-16). De todo modo, não podemos 

menosprezar a relação entre locais, objetos e monumentos com a memória, e como 

ela pode despertar paixões e identificações das pessoas com sua própria identidade. 

Lembrança só é possível pelo esquecimento, e não vice e versa. (Ibid, p. 13). 

Assim, uma das primeiras questões que podem ser abordadas é como lidar com o 

esquecimento, como vem sendo provocado nessa seção até agora. Será que é sempre 

melhor rememorar a qualquer custo, ou sociedades/memórias necessitam também 
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esquecer para se adaptar a novas circunstâncias? Podem objetos serem eles mesmos 

memória, como a ponte ou os lugares religiosos anteriormente citado? Ou ainda a 

memória atrelada a um objeto, como o multiculturalismo em Mostar associado a 

ponte, cair em esquecimento?  

Para começarmos a discutir essas questões e aprofundarmos em outras, 

talvez seja necessário introduzir o que de fato é esquecimento, com uma definição 

simples de Tulving (1974, p. 74 apud Sala, 2010, p. 2)”: “the inability to recall 

something now that could be recalled on an earlier occasion”. Começando a trazer 

alguns pontos pela defensores em“minoria”, um dos poucos defensores do 

esquecimento é Nietzsche, que diz que é impossível viver sem esquecer, e que o ato 

de esquecer pertence a todas as ações. (Zehfuss, 2006, p. 218).  

Zehfuss passa então a primeiro, discutir se devemos nos lembrar, em 

primeira instância. Ela diz que essa preocupação pode ser surpreendente, pois 

parece óbvio que devemos nos lembrar, principalmente no que diz respeito à 

violência e à opressão. Ela cita como possíveis razões: o dever para com as vítimas; 

a possibilidade de reconciliação sendo encontrada no reconhecimento do passado 

e, como a “lição mais recorrente, para que possamos aprender com o passado”. 

Porém a autor reconhece que esses argumentos estão repletos de dificuldades. Eles 

presumem que existe uma memória específica em que devemos trabalhar, e que 

aquilo que deve ser lembrado pode ser claramente identificado, como as 

“verdades”. (Ibid, p. 214). 

Depois a discussão evolui para como se lembrar. Primeiro, será apresentado 

resumidamente uma anedota muitíssimo interessante, citada pela autora, 

apresentando a seguir, algumas considerações. O parlamento alemão, em 30 de 

junho de 1995, discutia sobre o envio de tropas para a proteção e apoio na Bósnia e 

e Herzegovina. O ministro das Relações Exteriores, Klaus Kinkel, contextualizou a 

sua opinião dentro de uma compreensão do passado. Ele argumentou que os 

alemães tinham um dever político e moral de ajudar a Bósnia e Herzegovina, em 

particular por causa de seu passado. Ele afirmou que eles "esqueceram rápido 

demais" que foram os Aliados que, usando a força militar, libertaram os alemães do 

regime nazista e tornaram possível o novo começo democrático. Assim, o mesmo 

deveria ser feito. Kinkel, contudo, enfrentava a 'doutrina Kohl', isto é, a ideia de 
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que, devido ao passado, nenhuma tropa terrestre alemã poderia ser enviada para a 

ex-Iugoslávia, e para fora das fronteiras da Alemanha, no geral.  

Os seus oponentes, como Rudolf Scharping, líder da oposição, 

argumentaram que, embora os alemães quisessem apoiar as Nações Unidas na 

Bósnia e Herzegovina, eles não deveriam participar da implementação deste 

mandato. Scharping lembrou a visão da doutrina Kohl de que os soldados alemães 

não deveriam ser enviados para a ex-Iugoslávia porque "a memória das atrocidades 

da Segunda Guerra Mundial só poderia levar a uma escalada dos conflitos e a um 

irresponsável perigo para os soldados alemães", e alertou contra a mudança dessa 

política. Obviamente, ambos os lados do argumento retratavam o passado como 

pertinente. Embora tenham tirado conclusões diferentes, eles concordaram com a 

necessidade de lembrar o passado, no contexto de tomar decisões políticas. (Ibid, 

p. 216-217). Pode-se citar como curiosidade que a Alemanha exerceu grande 

pressão para o reconhecimento de Eslovênia e Croácia dentro do âmbito europeu. 

Primeiro, que rememorar o mesmo assunto, razoavelmente da mesma 

maneira, (o que não configuraria como uma contramemória, como será explicado 

posteriormente) pode levar a conclusões diametralmente opostas. Ainda, que 

esquecer pode vir a ser usado como uma válvula de escape a responsabilidades por 

ações cometidas no passado, ou como gatilho para assumir as mesmas. Isso pode 

ser observável na Bósnia e Herzegovina. Se esquecer do genocídio pode ser uma 

maneira de se esquivar das responsabilidades. Se lembrar de outras atrocidades 

podem ser justificativas para que práticas nacionalistas sejam postas em prática com 

o objetivo de proteger um povo de possíveis mazelas e exterminação. 

Poderíamos fazer um outro tipo de narrativa de como o processo de 

esquecimento se dá, em modelos mais neurológicos. Em um dos capítulos do livro 

“Forgetting” sobre as teorias das causas do esquecimento, uma chama a atenção, 

“Adaptive reasons for forgetting”. Dá-se um exemplo bobo, como a necessidade de 

se esquecer um endereço ou número de telefone ao se mudar para outro lugar, para 

adquirir novas memórias. Isso foi explanado como: “as our environment changes, 

so must our memories”. Isso pode-se conectar à propria visão de memória coletiva 

já comentada, com relação à delimitação no tempo e espaço, e a questão da múltipla 

membresia em diversos grupos e em última instância, do próprio Collective 
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Framework. Isso seria uma visão alternativa do porquê do processo cognitivo de 

lembrar. Sua utilidade estaria relacionada com a sua função enquanto ferramenta 

para navegar o presente e planejar para o futuro que necessariamente olha 

detalhadamente para o passado. (Sala, 2010, p. 17). 

Outra visão com relação da utilidade da memória, e de como ela funciona, 

é que eventos que ocorreram com mais frequência em uma passada próximo são 

mais plausíveis de se repetirem no futuro, e o resto, iria sendo esquecido. Essas 

visões, ainda que explicações neurológicas para o funcionamento da nossa 

capacidade de lembrar, podem se relacionar sociologicamente com o contexto com 

o qual trabalhamos, pelas 2 visões, mas com explicações diferentes.  

A incidência de eventos traumáticos nos Bálcãs, a Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, e as próprias guerras de dissolução da Iugoslávia podem levar a 

um imaginário popular que a guerra é um elemento presente nessas sociedades, e 

como lembrado no início do capítulo, a recusa em esquecer, pela consistência com 

qual gerações próximas umas das outras tiveram que lidar com esses fenômenos em 

suas sociedades. A outra se relaciona com que se lembra de eventos históricos que 

ecoem tanto no presente quanto por sua utilidade para o futuro. Assim, o ato de 

lembrar detalhes do passado está em certa medida condicionada para os fins que 

eles possam ser mobilizados nos diversos grupos, dada a incapacidade de se 

relembrar de todo o passado (nesse caso como uma narrativa coerente de fatos 

dentro de uma história do grupo) em detalhes. (Ibid). 

 Indo adiante, seria então a anistia uma forma melhor de lidar com o 

esquecimento? Por exemplo, um evento do tamanho do Holocausto, como se 

lembrar dele? Tanto a memória quanto o esquecimento contribuem de seus 

respectivos modos para a continuação das sociedades, porém, para certas alas mais 

liberais, a amnésia social tem sido a base da sociedade, pois permite começar de 

novo sem ressentimentos herdados. Habermas (1997), apresentava uma outra 

perspectiva, ciente dos limites do que a "ética do esquecimento" pode alcançar. Ele 

procura enfatizar a responsabilidade de uma comunidade por uma história 

compartilhada e sua responsabilidade moral por seu passado. Segundo ele, devemos 

aceitar a presença do passado como um "fardo" para a responsabilidade moral; em 
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sua opinião, um evento como o Holocausto nunca deve ser esquecido ou 

"normalizado". (Misztal, 2003, p. 146).  

Esquecer seria arriscar a sua repetição, mesmo que a reação natural fosse 

querer se esquecer de memórias tão difíceis e penosas de se lembrar. Como se 

lembrar sem diminuir o que aconteceu, sem o tornar tolerável para a lembrança? O 

conceito de anistia é a existência um esquecimento público. “As the French 

nineteenth century writer Ernest Renan wrote, ‘the essence of a nation is that all the 

individuals share a great many things in common and also that they have forgotten 

some things”. A relativa estabilidade da Europa do pós-guerra é um colossal 

trabalho coletivo de esquecimento coletivo. O que pode ter sido dito em privado, 

no público foi esquecido. Assim, como contrabalancear essas visões 

necessariamente conflitantes? Anestesiar as emoções passadas e uma sociedade em 

“tábula rasa” seria a solução? (Forty, 1999, p. 6-7). 

Parece que mais uma vez, a via média se coloca como uma das melhoras 

maneiras de se lidar com o esquecimento, porque os grupos necessitam tanto de 

memórias como de esquecimentos de para criar coesão de si. As nações são o caso 

mais canônico dessa necessidade de coesão. A representação do passado dessas 

entidades se baseia em ideias harmônicas do passado. Em ocasião, o esquecimento 

se mostra uma necessidade. Lembrar de tudo pode colocar a própria coesão em 

risco. Relembrar o fato de que memória é um processo fundamentalmente ativo, 

atuando em conjunto com o esquecimento, parece apropriado. Uma amnésia 

coletiva é muitas vezes um fator de coesão social, para que aquela imagem de 

continuidade e estabilidade possa continuar se mostrando coerente. (Misztal, 2003, 

p. 17-18). 

 Podemos ver as dificuldades em lidar com o esquecimento, justamente 

porque é difícil lidar com o passado, e por vezes, precisamos esquecer certas coisas. 

O conceito de trauma em si não foi apresentado, mesmo que apresente certa 

utilidade, será deixado de fora pela sua complexidade e correlação um tanto quanto 

estrita à experiência individual do indivíduo e que leva a um processo mais tortuoso 

de identificação com o escopo social que estamos trabalhando. Mas ainda existe 

uma outra perspectiva, menos dramática para o esquecimento. O esquecimento 

como resultado do desaparecimento ou mudança de estruturas devido a mudanças 
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nas convenções sociais e no Collective Framework (Ibid, p. 83), ou na definição de 

Halbwachs: 

“But forgetting, or the deformation of certain recollections, is 

also explained by the fact that these frameworks change from one 

period to another. Depending on its circumstances and point in time, 

society represents the past to itself in different ways: it modifies its 

conventions. As everyone of its members accepts these conventions, 

they inflect their recollections in the same direction in which collective 

memory evolves." 

(Halbwachs, 1992, p. 172). 

Para enfim terminar a seção, é importante adicionar a um aspecto do 

esquecimento um ponto que vai ser trabalho em separado, a questão dos feriados. 

Um dos motivos aos quais foi escolhido trabalhar com feriados é sua questão 

simbólica. Ele acontece uma vez ao ano, o que pode parecer pouco, e talvez possa 

ser, mas ele tira um dia para criar uma coesão acerca daquilo que é lembrado, e isso 

tem um gigante poder simbólico, tanto na criação de tradições, como será tocado 

posteriormente, mas também no esquecimento. Implicar em uma comemoração 

envolve um esquecimento. Aqui podemos relembrar a correlação entre memória 

com a delimitação no tempo e espaço, e como é um processo altamente localizado. 

Por mais que nos próximos capítulos não se vá tratar tão mais em específico de 

esquecimento, e por isso se deu um maior espaço agora, ele serviu aqui para mostrar 

como ele é tão vivo no debate da memória, e um pouco da sua semelhança com o 

próximo conceito a ser trabalhado, o de contramemória. 

3.4 Contramemória 

Um ponto de grande valor para esse trabalho também é o da contramemória. 

Apresentado por Foucalt em um contexto das relações de poder da memória, a 

contramemória realiza um papel de suma importância, tanto histórico quanto 

contemporâneo. Foucalt utilizar o termo de “memória popular”, mas o nome em 

inglês de “counter-memory” ficou mais utilizado, e, portanto, o será nomeado como 

tal, mas como ele utiliza esse termo no texto, é bom relembras as possibilidades. 

Para Foucalt, a “memória popular” é uma forma de conhecimento coletivo 

compartilhada por pessoas que estão barradas do acesso à escrita da história. Ou 

seja, esse conhecimento e memória existe, mas não é disseminado para além das 

pessoas que fazem parte desse coletivo. Essa forma de memória é uma oposição 

direta à memória dominante, sendo uma força política das pessoas marginalizadas, 
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e cujos conhecimentos foram igualmente marginalizados, por serem menos 

“relevantes” no contar da história. Foucalt faz uma relação entre memória e 

resistência popular, baseado na sua concepção de que relações de poder sempre 

envolvem a possibilidade de resistência. Existiria todo uma cultura oral ou escrita 

considerada “pária”, cuja tradição seria a resistência dos excluídos. (Misztal, 2003, 

p. 62). 

A estabilização de uma memória “hegemônica” dentro do Collective 

Framework de um grupo, a partir do qual os aspectos sociais de memória se dão, 

levando em consideração o que foi falado até agora, inclusive a questão do 

esquecimento, é um mecanismo de extrema importância para tudo que discutimos 

até agora. Uma das conclusões que podemos tirar da contramemória é que existem 

múltiplas narrativas até mesmo de um Collective Framework específico, podendo 

o seu caráter ser conflituoso, complementar ou concorrente com outras narrativas.  

Como já dito quando tratado de Halbwachs, uma das características da 

memória coletiva, ou pelo menos uma de suas mais desejáveis, é a continuidade da 

memória com o tempo, com a criação de uma coesão do grupo acerca de certas 

temáticas. Assim, quando uma narrativa se torna dominante, ela se torna parte de 

uma cronologia social dominante, ao qual o grupo se rememora do passado a partir 

desses termos. 

A perspectiva da memória popular pressupõe que nossa lembrança do 

passado seja instrumental, influenciada pelos interesses presentes, e que a política 

da memória seja conflitante. Ela abre espaço para a possibilidade de construção da 

memória de baixo para cima, pois aprecia uma maneira de lembrar e esquecer que 

começa com o local e o particular e depois se desenvolve. Aqui, a história não seria 

apenas jogada a um público que não tem agência, mas os grupos seriam capazes de 

afirmar sua própria versão do passado. Embora esses pesquisadores enfatizem que 

a visão dominante do passado está ligada às técnicas e práticas do poder, eles 

tendem a investigar um espectro muito mais rico de representações do passado. 

(Ibid, p. 61). 

Cabe ressaltar que como dito por Foucalt, contramemória é uma forma de 

resistência, e por isso uma forma de ativismo político. Essas batalhas existem na 

arena política e dependem das alianças políticas feitas.  Não é um processo passivo, 
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mas de concerto político. (Achugar, 2008, p. 14) Contramemória é vista como uma 

luta entre vozes tentando reconstruir diferentes versões do passado, analisando a 

sua relação com instituições dominantes, como por exemplo o Estado, instituições 

de ensino, até famílias, podendo manter o seu caráter dominante ou não na esfera 

pública. (Mistzal, 2003, p. 64). 

“According to Williams (1977) there is the possibility of resisting 

through counter-hegemonic practices or when there are conditions to 

breed the hegemony. Those are instances when a new vision of the past, 

which was not previously included in the dominant narrative, emerges. 

The maintenance of hegemonic processes requires the continuous 

renovation and the defense against forces that resist them. “[Hegemony] 

does not passively exist as a form of dominance. It has continually to 

be renewed, recreated, defended and modified. It is also continually 

resisted, limited, altered, challenged by pressures not all its own” 

(Williams 1977: 112).” 

(Achugar, 2008, p. 14). 

A memória dominante, por mais que tenha um poder massivo, está aberto a 

contestação (mesmo sabendo que o caminho para o fazer é muito mais difícil, e que 

a sua tendência é de marginalização), e a própria contramemória pode se tornar 

memória dominante (as revoluções russa e francesa demonstram isso). Um dos 

pontos integrais da importância da contramemória e do trabalho de Foucalt nesse 

aspecto é dar luz à conexão entre uma ordem hegemônica e representações 

históricas, o que ajuda a ver uma diferença entre história e ideologia. Por ser um 

assunto de polêmica por si só, tanto a discussão sobre narrativas quanto a 

"diferença" entre história e memória merecem um espaço próprio para seu 

entendimento. (Misztal, 2003, p. 64) 

Salientar que toda memória oferece uma contramemória é outra das outras 

lições que podem ser aprendidas a partir desse conceito. Tem uma semelhança 

muito clara entre relembrar x esquecer, assim como memória x contramemória. A 

existência de uma memória oficial não impede uma contramemória, pelo contrário, 

como exposto, ela faz parte de uma luta maior por pela memória entre os grupos, e 

também pela continuidade da narrativa desse mesmo grupo. (Achugar, 2008, p. 13). 

Outro ponto que é interessante de ser levantado é que contramemórias tem uma 

tendência a serem marginalizadas, quando não conseguem confrontar a memória 

dominante. Entretanto, uma ressalva importante deve ser admitida, e ela é feito mais 

por uma opinião do que necessariamente por um consenso acadêmico. Não é porque 

uma memória é dominante que ela deve ser vista como invarialvelmente uma 
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posição de grupos poderosos para exercer seu poder de maneira totalitária. Um dos 

estudos em que o campo da memória procurou estudar, foi o da memória americana 

na guerra do Vietnã, movimento que trouxe consideráveis transformações na 

sociedade americana e em movimentos que extrapolaram as barreiras do país. 

Transformar um sentimento contra a guerra do Vietnã em mainstream dificilmente 

pode ser considerado moralmente “ruim”, ou reorganizações da memória que 

busquem confrontar com um passado violento, como no pós Alemanha e Japão da 

Segunda Guerra Mundial. Assim, não se deveria passar um julgamento moral em 

memória e contramemória unicamente a partir de sua posição no campo da 

memória, por um estar marginalizado e o outro dominante. 

3.5 Tradição 

 Com uma correlação bem relevante com o tópico anterior, buscamos 

entender agora o conceito de tradição. Comparando-o com o último tópico 

apresentado, podemos entender algumas de suas posições opostas. Se a 

contramemória está em um contexto de contestação de uma memória 

hegemônica/dominante, a tradição seria um desses espelhos mais claros do que 

pode ser essa tal memória hegemônica dentro de um Collective Framework.  

 Em “The invention of tradition”, Hobsbawm e Ranger (1983) fazem 

conceituações teóricas sobre essa invenção da tradição que, segundo os autores, se 

dá sobre os seguintes termos: “A invenção da Tradição” significaria um conjunto 

de práticas, governadas por regras abertamente ou tacitamente aceitas e de natureza 

ritual ou simbólica, que buscam ditar certos valores e normas de comportamento 

pela repetição, o que implicaria uma continuidade com o passado. As comunidades 

teriam a aspiração de que, por meio dessas práticas e regras, a conservação de um 

“histórico” da comunidade refletiria uma conexão direta entre passado e presente. 

No entanto, na medida em que existe tal referência a um passado histórico, a 

peculiaridade das tradições "inventadas" é que a continuidade com ela é em grande 

parte factícia. Os novos desafios do presente são incorporados a essas referências 

antigas, ao qual as regras e práticas, por meio da repetição, remetem a uma noção 

de familiaridade, uma sequência encadeada de eventos e noções. É o contraste entre 

a constante mudança e inovação do mundo moderno e a tentativa de estruturar pelo 

menos algumas partes da vida social como imutável e invariável, que torna a 

"invenção da tradição" tão interessante para os historiadores. Inventar tradições, 
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presume-se aqui, é essencialmente um processo de formalização e ritualização, 

caracterizado pela referência ao passado, mesmo que impondo repetição.  

(Hobsbawm & Ranger, 1983, p. 1-2,4). 

Os autores fazem distinção entre tradição e costume, assim como entre 

tradição e convenção/rotina. Em suma, a condição de distinção, já que não é o nosso 

objetivo aqui desembaraçar todos os meandros de tradição; é que a tradição tem um 

objetivo ideológico, não técnico; ela tem uma conexão de continuidade invariável 

com o passado, e portanto, de consistência, e é ritualizado pela prática e repetição. 

(Ibid, p. 2-3). 

Eles também aplicam a alcunha de “invenção” de tradições em um contexto 

histórico do século XX, com as sociedades modernas em transições e mudanças 

constantes, as quais as antigas tradições ficavam inviáveis e deveriam ser trocadas 

por outras novas. A utilização de símbolos e figuras do passado para criar essas 

novas tradições e as conectar com o passado histórico foram utilizadas em 

abundância. Assim como se necessário, a própria criação de um passado histórico 

para o conectar com as demandas políticas do presente, como coesão de certas 

unidades, como novos Estados; a introdução de crenças e comportamentos e a 

legitimação de certas autoridades políticas. (Ibid,  p. 6-7,9). 

Na revisão da literatura apresentada entre as teorias de lembrança coletiva, 

a terminologia citada para apresentar essa visão de instrumentalização da tradição 

como um marco político da memória com o poder, o passado com o presente, é 

conhecido como “presentist approach”. Ele sintetiza as principais características 

que tomaremos com relação ao conceito de tradição, mas não necessariamente estas 

com relação ao campo de memória coletiva, ao qual pretende-se dentro desse 

trabalho ter uma visão mais ampla. 

“[…] the presentist approach to social remembering as 

exemplified in works on the invention of public rituals as modes of 

social control. This perspective scrutinizes how public notions of 

history are manipulated by the dominant sectors of society through 

public commemorations, education systems, mass media, and official 

records and chronologies. The ‘invention of tradition perspective’ or 

‘theory of the politics of memory’, as the presentist memory approach 

is also called, argues that the past is moulded to suit present dominant 

interests. Researchers working within this paradigm have illustrated 

how new traditions and rituals are ‘invented’ in the sense of being 

deliberately designed and produced with a view to creating new 

political realities, defining nations and sustaining national communities. 

Defining social memories as inventions of the past, they study the 
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institutionalization of ‘remembrance’ within national ritual and 

educational systems. Such investigations show how nationalist 

movements create a master commemorative narrative that highlights 

their members’ common past and legitimizes their aspiration for a 

shared destiny. While Hobsbawm and Ranger’s Invention of Tradition 

(1983) still remains the main work written in this perspective, there are 

now many studies concerned with the role played in modern societies 

by constructed versions of the past in establishing social cohesion, 

legitimizing authority and socializing populations in a common 

culture.” 

(Misztal, 2003, p. 56). 

 Como dito, esse projeto não pretende incorporar essa ótica à toda a sua 

elaboração, entretanto, alguns pontos de maior notoriedade devem ser redestacados. 

A legimitazação do poder, e a relação entre tradição e poder é um dos pontos aos 

quais devemos realçar, pois sem dúvida a tradição tem um poder disciplinador 

eloquente. Além de quê, não existe uma tradição em essência, e como Benedict 

Anderson iria argumentar, todas as comunidades são imaginadas, e por 

consequência, as tradições também o seriam.  Por fim, como já carimbada aqui 

repetidamente, a lembrança do passado não é um processo passivo, mas intencional 

e ativo, assim como o de se esquecer. Mecanismos de memória, como tradição, não 

são resultados inocentes, mas não necessariamente estão embebidos em memórias 

dominantes, como já demonstrado pelo conceito de contramemória e também pela 

multimembresia (Mistzal, 2003, p. 60-61). 

Ademais, credifica uma das visões dessa produção no que tange aos 

feriados. A possibilidade de se comemorar, como será apresentado em mais 

detalhes no futuro, é uma das formas de lembrança socialmente organizada e 

esquecimento socialmente organizado dentro de um Collective Framework. 

Podemos argumentar que tirar um dia do ano, anualmente, para se comemorar uma 

determinada narrativa, seria não só ideológico, ritualizado pela prática e repetição, 

assim como permeado por um desejo de conectar o presente ao passado de forma 

definitiva; como o resultado de um processo extremamente significativo e 

poderoso. Dentro do contexto dessa empresa, trabalhamos com um passado muito 

mais recente, pois todos os feriados e datas analisadas estão no contexto da guerra 

de dissolução da Iugoslávia, com exceção do dia 25 de maio. Então podemos 

colocar claramente essas tradições como não só inventadas, mas extremamente 

recentes. Para a próxima sessão, trataremos de narrativas, e os últimos 3 conceitos 
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aqui apresentados, esquecimento, contramemória e tradição estão muito ligados 

com mais esse conceito indispensável dentro do marco teórico de memória coletiva.  

3.6 Memória x História 

 Uma das grandes discussões e dúvidas é sobre a distinção entre memória e 

História. Diferença essa que pode ser vista de maneira diversas, dependendo da 

ótica a qual se preste a discutir a temática.30 Elas podem se apresentar como campos 

distintos, em oposição ou até mesmo em complementariedade. Serão apresentadas 

as conclusões mais “clássicas” e objetivas dessa discussão, para se ter um terreno 

comum. 

 A História teria as seguintes características: Seria constrangida por arquivos 

materiais; teria como objetivo chegar a uma versão objetiva do passado, 

independente das consequências para a identidade; reconheceria complexidades e 

ambiguidades; poderia mudar frente à novas informações e também revisar 

narrativas já existentes. Por outro lado, a memória coletiva envolveria: Um projeto 

de identidade, baseado em narrativas favoráveis à aquela identidade; uma 

impaciência com ambiguidades; ignorância a evidências que contrariem narrativas 

estabelecidadas; um conservadorismo e resistência à mudança, além de simplificar 

o passado de acordo com os seus interesses. (Wertsch & Roediger III, 2008, p. 320). 

Essas são as características mais simplórias de descrever a diferença entre as duas, 

e não necessariamente se aplicam universalmente, mas são pontos de partida 

razoáveis. Em suma, talvez um outro aspecto que poderia ser citado é a questão da 

metodologia desenvolvida na História, inexistente na memória, que configura a 

História como ciência, e que será discutido mais adiante. 

Com as características mais frequentes, podemos avançar em realmente 

discutir esse ponto, trazendo alguma complexidade e mostrando a sua relevância 

quando se tratando do ambiente político bósnio-herzegovino. Primeiro, a discussão 

sempre será muito rasa se definirmos história em termos estritamente acadêmicos e 

racionais, e de outro lado a memória no mundo de uma quase fantasia e mito. A 

posição apresentada nesse trabalho e entendida como sendo uma das mais 

 
30 Vale a pena destacar que o historiador francês Pierre Nora (1996) é recorrentemente citado nessa 

temática, por seu posicionamento “polêmico”, que geralmente é mais alvo de críticas do que 

concordância. Por ser razoavelmente complexo e não ser de grande interesse dessa empresa se 

amarrar a uma posição que pode levantar mais dúvidas que ideias claras, ela não será apresentada 

aqui. 
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adequadas, dado o contexto em que essa empresa se constituí, é entender a diferença 

entre os pontos, mas exaltando a sua enorme interdependência recíproca. O que 

seria isso em termos práticos? Primeiro, trazendo um questionamento. Quem tem o 

direito de contar a história do passado?   

Essa dúvida talvez possa ser respondida de uma maneira muito óbvia, de 

que deveria ser feita por um historiador. Assim como a pessoa mais adequada para 

tratar da nutrição é um nutricionista ou de um incêndio, um bombeiro. Ele é treinado 

e possui ferramentas para trabalhar isso, tratando o assunto de um modo 

literalmente profissional. Contudo, na realidade não é isso que ocorre no nosso 

cotidiano. E não sei até que ponto isso deveria ser o procurado para todos os casos, 

mesmo que na maioria sua autoridade deva ser respeitada. A história do passado é 

muito mais do que as factuais cronológicas que ocorreram antes de nós estarmos 

vivos. Se formos contar a história de uma família, talvez um membro dessa família 

fosse mais apto a contar ela, por fazer parte da mesma. Até porque um desejo de 

objetividade e verdade histórica restrita não se façam necessários. É um objeto de 

coesão social, do que constitui historicamente ser parte daquela família, ou de um 

ou outro grupo.  

Isso não envolve, naturalmente, em desmerecer o trabalho e as metodologias 

desenvolvidas pela história enquanto ciência social, muito pelo contrário. Mas 

precisamos estar cientes dos inúmeros tipos de “histórias” ou “estórias” existentes. 

Além de nos atentarmos para dois pontos concernentes ao trabalho de historiador, 

que o conectam com o seu objeto de trabalho. Primeiro, todo historiador e toda 

pessoa que conta uma história falam de algum lugar a partir de um contexto 

específico. Cada historiador transmite a sua própria “identidade” no que ele se 

propõe a escrever, e isso é intimamente ligado com o próximo aspecto teórico que 

iremos trabalhar, o de “ação mediada” de James Wertsch. Em termos gerais, é 

praticamente impossível ele conseguir de fato se distanciar da sua realidade para 

falar de uma outra sem deixar traços do seu próprio pensamento, e com isso, já está 

sendo privilegiado um tipo de história. Segundo, toda descrição do passado que 

fazemos está baseado em alguma memória. É claro e evidente o mérito da 

metodologia histórica em conseguir diferenciar e reorganizar diferentes memórias 

e julgar a partir delas o que de fato ocorreu no passado, já que a memória coletiva 

é dominada por uma narrativa dominante. Podemos citar a importância da 

evidência, da revisão e aceitação por um grande número de pares a aclamarem a sua 
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perspectiva e a criticarem, e inúmeras publicações para defender-se 

academicamente. Mesmo assim, a perspectiva de que memória e história são tão 

diferentes parece complicada de defender, porque uma se alimenta da outra.  

(Winter, 2006, p. 5). 

Por outro lado, seria ingênuo dizer que não existe uma dinâmica de poder 

na escrita da história. A partir de um momento que existe um consenso no campo 

da história, entre seus pares, ele passa a ser um consenso social, e questionar 

também se torna mais difícil, mesmo que haja uma possibilidade muito maior de o 

fazer do que na memória coletiva, justamente por sua metodologia e possibilidade 

de contrafactuais em forma de evidência. Entretanto, isso não quer dizer que seja 

uma tarefa simples. Além do problema de que a visão do historiador pode 

privilegiar certos aspectos do passado, silenciando outros, o que também reflete 

essa dinâmica de poder. A própria ascensão da retórica nacionalista foi muito 

influenciada pelas definições de muitos historiadores em privilegiar o estudo das 

nações e dos Estados, além de os “eternizar” no formato textual, que também será 

discutido na “ação mediada”. Isso pode ser visto com muita intensidade no caso 

da Bósnia-Herzegovina e nos outros Estados vizinhos, como Sérvia e Croácia. 

(Misztal, 2003, p. 101). 

Podemos considerar uma argumentação a partir de uma perspectiva 

psicológica também, em considerarmos que pela “frieza da ciência”, que por não 

existir uma preocupação emocional com aquela temática; ela pode se distanciar 

cada vez mais no passado, porque ela é visto de uma maneira objetiva, para tratar 

de temáticas que nos afetam direta ou indiretamente até hoje. A memória coletiva 

se fortaleceria no seu apego emocional, ao mesmo que o passado mais distante é 

mitificado para que faça um sentido emocional, mesmo que tenha sido há muito 

tempo, como é o caso da batalha do Kosovo de 1389 para o imaginário sérvio. As 

duas podem ser vistos com o objetivo de criar um passado estável, mas a história se 

basearia na divisão cronológica e da importância dos eventos para afetar os 

diferentes grupos, sem dar prioridade, teoricamente, a nenhum deles. Fazendo uma 

releitura factual do passado. A memória faria a estabilidade dessa memória através 

de uma narrativa que envolva aspectos sociais, morais e psicológicos que sejam 

úteis ao grupo. (Hunt, 2010, p. 97-98). Essa perspectiva não agrada e tem um poder 

explicativo razoavelmente pequeno comparada a outras perspectivas aqui 

apresentadas. 
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Trazendo de novo o trabalho do historiador e o seu papel de influência, 

podemos recitar a não-neutralidade do papel do historiador, e essa crítica deve ser 

feita com cuidado. Em culturas de história majoritariamente oral, ou que ainda tem 

essa característica forte, em contraposição as culturas pós-industriais urbanas que 

vivemos, não existe uma forte distinção entre história e memória, elas muitas vezes 

significam a mesma coisa. Assim, o papel do historiador é obviamente essencial, 

mas não livre de tendências e nem completamente objetivo.  

“Some authors argue that memory and history are not that 

different. Geary (1994) argued that both collective memory and history 

are memories for something, i.e. that any representation of the past has 

some political meaning, and that historians are actively trying to 

influence our past and our memories of the past. While this is true, the 

arguments can become muddled. Apart from the special case of oral 

history, the assumption is that historians are trying to develop a 

systematic understanding of the past. It differs fundamentally from 

memory, whether individual or collective, in that memory is subjective, 

and not necessarily constrained by a search for the truth.” 

(Hunt, 2010, p. 100). 

  

Com todas as ressalvas aqui feitas, não podemos considerar a história 

“inocente” e nem minimizar o seu potencial de “reescrever” a história através de 

uma narrativa dominante. (Misztal, 2003, p. 102). Podemos inclusive citar as 

narrativas nacionais fortemente baseadas na captação estatal dos meios 

educacionais e das academias para favorecer uma certa narrativa. Claro que isso 

impacta a discussão teórica sobre a neutralidade do conhecimento científico, e nem 

é o caso aqui de fazer a mesma. Apenas alertar para um problema que existe e que 

tem consequências reais.  

“In other words, rather than insisting on an opposition between 

memory and history, any attempt at a general interpretation of the past 

has to accept the interrelations of history and memory and has to rely 

on both their methods of inquiry. Memory is a special kind of 

knowledge about the past, which stresses the continuity, the personal 

and the unmediated (Warnock 1987: 37). To comprehend the nature of 

memory requires the clarification of the type of causal connection 

between the present recollection and past events. Only by 

understanding that what memory supplies ‘is not an itemized past but a 

continuity of conscience in which I recognize myself as a continuity of 

identity and my present experiences and engagements as my own’ 

(Oakeshott 1983: 15), will our remembering of the past not be confused 

with our historical understanding of it.” 

(Misztal, 2003, p. 107). 

 

Em termos gerais, a citação acima sintetiza boa parte do que é entendido 

como diferença entre memória e história. É necessário aceitar que eles estão 

profundamente envolvidos um com o outro, mas ao mesmo tempo aceitar a 

diferença entre as narrativas e os fatos. Mesmo que não tenha sido alvo de 
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discussão, é razoável fazermos uma distinção do que é uma narrativa, do que pode 

ser considerado entre uma memória e história, e de um fato. Por mais que se possa 

argumentar que fatos possam ter sido manipulados e reescritos, ele está baseado na 

nossa fé na metodologia da história enquanto ciência social. Se não houver isso, 

passaremos a duvidar de absolutamente tudo e a própria existência da história como 

ciência social não faria sentido. O que está sendo tratando como constante aqui é 

que o fato é existente, como por exemplo, cerca de 6 milhões de judeus foram 

mortos durante o Holocausto. Agora, como se entende isso seria o campo em 

discussão, inclusive da narrativa. 

Em resumo, a história e a memória seriam diferentes pela metodologia e a 

configuração da história como uma ciência social. Entretanto, as diferenças acabam 

por se tornar muito sutis por uma relação de interdependência entre história e 

memória. Uma precisa da outra para se alimentar e se manter. Além disso, afastar 

certos mitos, como a objetividade absoluta da história, além da sua “inocência” 

como elemento neutro e deslocado de um contexto social. Por outro lado, de que 

memória só pode ser entendida como um mito e inferior à história. Elas 

desempenham papéis diferentes e podem ser utilizados e manipulados de maneiras 

igualmente diferentes, e cabe a reflexão de como eles são entendidos em cada 

contexto. Também não cabe delimitar os dois termos em universos diferentes, 

porque eles são muito próximos e dependentes.  

3.7 Ação Mediada  

 Esse conceito, desenvolvido por James Wertsch, envolve um compilado de 

ideias acerca da mediação da ação humana através de inúmeras perspectivas, sendo 

uma ideia que envolve uma série de autores, mas que é organizado por James 

Wertsch. Em suma, é a ideia de que existe uma tensão inerente entre o ator que se 

lembra e os instrumentos que o ajudam a fazer. Em outras palavras, nossa ação de 

lembrança é mediada por alguma ferramenta, e está é localizada de maneira 

sociocultural. Ele ainda dá foco à produção textual como instrumento de mediação. 

Vamos por partes para entender esse conceito. Como escrito brevemente na seção 

imediatamente anterior, e agora aprofundado, o ato de escrita é utilizado como uma 

ferramenta para se lembrar do passado. Em sociedades tradicionais com forte 

tradição oral, a memória se dá por meio da transmissão oral, e a memória se torna 

basicamente a mesma coisa que a história. Em uma sociedade com 

desenvolvimento literário, a escrita passa a ser a maneira pelo qual entendemos e 
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sabemos o passado, majoritariamente. Aqui, vamos trabalhar como o 

desenvolvimento da escrita passa a ser um mecanismo de memória e poder, e qual 

o seu papel como instrumento. 

 Entretanto, talvez um dos aspectos mais importantes, talvez perdendo 

apenas para a importância do registro escrito e do aspecto narrativo do mesmo, que 

abordaremos depois; seja a descrição das ferramentas como “socioculturais”. Aqui 

está o grande ponto: só conseguimos fazer uso de ferramentas as quais estejam 

disponíveis e a qual tenhamos um mínimo de maestria da mesma. Um exemplo, 

utilizado pelo próprio Wertsch: Se você procura por um livro on-line, mas não se 

lembra do seu título, você pode inserir o nome do autor, o ano em que foi escrito, a 

editora, pode pesquisar pela faixa de preço, enfim, uma série de filtros que estariam 

disponíveis em um site de busca específico, como a Amazon por exemplo. Mas isso 

só pode ser feito porque você tem acesso a um computador. Em seguida, porque 

você sabe minimamente utilizar a internet e seus mecanismos de busca. Se você é 

uma pessoa que não tem um computador ou não sabe o utilizar, você não pode usar 

essa ferramenta de busca. Esse é o primeiro ponto. As ferramentas de lembrança 

são limitadas pelo seu contexto sociocultural de disponibilidade e de maestria. Ou 

seja, não podemos dizer que todos nós temos disponíveis os mesmos mecanismos 

para nos lembrarmos. Poderíamos facilmente adicionar a questão linguística. Se eu 

tivesse um computador, soubesse utilizar a internet, mas se o navegador só estivesse 

disponível em russo, eu seria incapaz de fazer essa pesquisa de maneira eficiente. 

Esse é mais um fator da questão sociocultural nessas ferramentas. (Wertsch, 2004, 

p. 11). 

 Isso tudo parece bastante intuitivo, só eram aspectos ao qual nunca tinhamos 

reparado. Mas existe uma tensão que o autor destaca, uma tensão que é inerente aos 

mecanismos que temos à disposição. Quem fez a lembrança? O site da Amazon 

com suas informações ao qual eu não lembrava, ou a minha própria pessoa, que só 

não tinha a informação tão precisa assim? A resposta mais coerente parece ser que 

é o indivíduo que faz o ato da memória, mas ela só consegue ser feita mediante o 

uso de uma ferramenta sociocultural disponível, ou seja, foram necessários os dois 

para concretizar a ação, um sistema de “memória distribuida”, por mais que o ato 

de lembrar seja necessariamente do ator, pois uma ferramenta não pode lembrar por 

si só, apesar de ser necessária. (Ibid). 
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 Isso pode ser um livro, um manual, um computador, um livro religioso, 

enfim, uma infinidade de possíveis materiais, mas importante ressaltar de novo o 

seu caráter sociocultural e localizado. Não se podia utilizar computadores 100 anos 

atrás, porque eles não existiam, assim como uma sociedade com altos índices de 

analfabetismo não pode se basear somente na ferramenta textual. O autor faz a 

seguinte correlação, em tons estruturais:  

“Instead, the point is that most, if not all, forms of human 

memory can be understood from the perspective of mediated action. 

(…) From this perspective, remembering is a form of mediated action, 

which entails the involvement of active agents and cultural tools. It is 

not something done by an isolated agent, but it is also not something 

that is somehow carried out solely by a cultural tool. Both must be 

involved in an irreducible tension. This has several implications, 

perhaps the most important being that because cultural tools reflect 

particular sociocultural settings, mediated remembering is also inheren

tly situated in a sociocultural context.” 
(Ibid, p. 13).  

 

Voltando ao papel da importância do texto na sua utilidade como ferramenta 

de memória, o autor considera texto como sendo a unidade de organização básica 

que estrutura sentido, comunicação e pensamento. Aqui, ele retoma um pouco a 

discussão sobre o historiador. Este recebe a memória por duas maneiras, 

majoritariamente. A prática oral ou escrita, sendo que já abordamos um pouco das 

limitações da prática oral. De todo modo, quando se lê relatos do passado que foram 

escritos, existem também uma série de limitações. Mesmo que a testemunha ocular 

tenha presenciado um fato x, ela não necessariamente vai conseguir reproduzir em 

texto a sua memória de maneira tão fidedigna. Existem os limites da estrutura 

linguística, que já permeiam todo o processo de escrita, pois cada língua é um 

processo organizacional próprio. A organização da memória em um relato, a 

transformação em uma narrativa, porque o aspecto estrutural da língua passa da 

forma para o conteúdo também. Além da discussão narrativa em termos de poder e 

a “forma” de se contar uma história, também o processo linguístico molda e 

estrutura de sentido a memória. (Ibid, p. 14). 

 Assim, também é importante retomar um outro aspecto da ação de se contar 

uma história. De novo, parece muito óbvio, mas vamos trabalhar as suas 

complexidades pouco a pouco. Mikhail Bakhtin, citado por Wertsch, diz que “todo 

texto tem um autor”. Mas isso se complica um pouco. “Não existem palavras sem 

voz, que não pertençam a ninguém”. As palavras seriam ainda “interindividuais”. 

Elas não são avulsas, elas partem de algum lugar, com algum sentido e propósito 
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específico do seu autor, mas as palavras nunca são propriedade exclusiva de 

alguém. O locutor dispõe de direitos acerca das palavras, mas o ouvinte também os 

tem, ela não é propriedade de ninguém. Acerca disso existem duas características 

muito interessantes de serem discutidas, e merecem alguma reflexão com o que foi 

dito acima. (Ibid, p. 16). 

 Primeiro, as palavras são adereçadas à alguém, a um público. O modo pelo 

qual falamos não é único e universal. Dependendo da pessoa a ser a nossa ouvinte, 

mudamos o modo e com isso, as palavras a serem utilizadas. A segunda 

característica é que as palavras e textos são sempre “metade de outra pessoa”. 

Assim, para transformar ela em sua, existe um sentido aplicado, um formato 

pessoal, uma série de fatores que fazem com que a palavra tenha um sentido “seu”, 

por mais que as palavras em si não tenham propriedade. Claro que aqui é tratado 

em um sentido abstrato de posse, e também palavra é aqui utilizada como um grande 

diminutivo do aspecto principal, que é um texto escrito, seja ele de qual natureza 

for. O principal, contudo, é que o processo de apropriação na sua própria semântica, 

intenção e contexto, a transformação no “seu” não impede que a sua “palavra” ou 

texto não esteja na boca de outras pessoas, com outros sentidos e outras correlações. 

Assim, podemos perceber a relação de disputa que a escrita tem, e que não é 

verdadeiramente um processo neutro, mas diretamente afetado pela estruturação e 

sistematização tanto de ideias quanto de linguística (Ibid). 

 O autor também discute brevemente o uso de palavras, textos, “que existem 

na boca de outras pessoas, com outros contextos, servindo à propósitos distintos”, 

como por exemplo, pode ser a reprodução de memórias de um parente ou em um 

livro de história escolar patrocinado pelas autoridades estatais. As “vozes que são 

ouvidas na palavra antes de o autor a encontrar”, em uma frase que a princípio não 

faz tanto sentido, é a generalização ou caracterização de um grupo de atores ao qual 

essa voz foi ouvida anteriormente. Ou seja, dizer algo que é comum que uma pessoa 

daquele grupo fosse dizer, e é uma coletivização “grosseira” do pensamento, que 

por sua vez, podemos relacionar a uma memória coletiva. Esse tipo de voz seria 

algo como por exemplo, todo jovem bosniak diria que o que aconteceu em 

Srebrenica foi um genocídio, enquanto todo jovem bósnio-sérvio iria refutar essa 

narrativa, e que seria algo “comum” a ser ouvido, palavras que têm sentido e são 

formuladas antes dos autores, que o estão dizendo agora, terem ideia do que ela 
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representa. Isso seria a influência da escrita na formulação de memórias e de 

conhecimentos coletivos (Ibid, p. 17). 

“This entire orientation puts a strong emphasis on process, or 

action, and hence my preference for the term “remembering” rather than 

“memory.” Instead of talking about memories that we “have,” the 

emphasis is on remembering as something we do. This is consistent 

with Bakhtin’s understanding that voice is best understood in terms of 

a “speaking consciousness”.  

(Ibid). 

  

Aqui também, a ênfase no processo vem sendo uma característica marcante 

da empresa aqui feita. Memória não é um processo neutro, assim como a história 

não é, por mais que todas as distinções e ressalvas necessárias já tenham sido feitas. 

O que adicionados aqui é que as ações são mediadas, e reforçando mais uma vez o 

aspecto fortíssimo da cultura e da localização para a formação da memória. 

 A adição dos recursos textuais é um ponto de grande importância. O uso dos 

textos pode resultar em memória coletiva homogênea, complementar ou contestada, 

mas em todos os casos, é a chave para entender como a distribuição é possível. De 

novo, não é desmerecendo o trabalho e a função dos historiadores ou das memórias 

coletivas, mas apresentar que não podemos deixar de considerar o ponto que, a 

quase todo o momento é muito difícil fugirmos de um etnocentrismo. Somos 

adaptados, desde a parte linguística até a formulação de prioridades a um contexto 

cultural. Assim, quando um historiador bósnio fala algo, ou um sérvio fala outra 

coisa, não devemos desmerecer o trabalho dos mesmos, nem menosprezar por ser 

uma parte supostamente “interessada”, mas entender que esses aspectos são 

envoltos em seus trabalhos de maneira direta ou indireta. (Ibid, p. 26). 

Em resumo, a ação mediada seria a instrumentalização de parte das 

ferramentas e mecanismos que nos ajudam a lembrar, a formar a memória. Essa 

ação envolveria uma tensão entre o agente ativo da lembrança, um ser humano 

envolvido em um contexto sociocultural específico, e essa ferramenta, também 

localizada em um certo contexto sociocultural. Isso estaria presente nessas 

ferramentas, principalmente na escrita, a forma mais utilizada nas sociedades 

modernas; a partir de uma estrutura linguística e de uma agência de quem escreveu 

aquilo. As “vozes” presentes em cada uma dessas obras de escrita não seriam 

neutras, e estariam limitadas uma vez mais pela linguística, pelo público ao qual se 

dirigem e o tudo que ouviram e já leram na vida até aquele momento, mesmo que 

tenham sido criadas em contextos, sentidos e propósitos diferentes.   
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   3.8 Identidade e Memória 

 O último tópico na parte teórica se refere a relação entre identidade e 

memória. Existem versões conflitantes em como relacionar esses dois conceitos, 

como argumentado por Todorova (2004); mas apresentaremos outra visão, aqui 

exposta. Por ser um tópico com muita teoria, apresentaremos mais diretamente a 

versão que abordamos aqui em vez de apresentar todo o marco teórico na questão 

de identidade. Utilizaremos uma visão acerca das identidades étnico-nacionais, 

como foram abordadas ao longo desse trabalho, e como ela se relaciona 

institucionalmente e teoricamente com a memória. Cabe destacar que existe 

múltiplas formas de identidade e de teorizar a mesma, e vários  aspectos com os 

quais relacionar. Aqui, foi feita uma escolha pela questão étnica-nacional, que é 

essencial para entendermos grande parte do que já foi explicado e teorizado, e de 

sua relação com instituições estatais, como o próprio Estado da Bósnia e 

Herzegovina e a República Srpska.  

O primeiro tópico importante adereçar é o que entendemos como esse 

aspecto nacional. Anderson (1991, p. 6) define nação como uma comunidade 

política imaginada, que é pensada em termos inerentemente limitados e soberanos. 

Isso exige algumas explicações adicionais. Ele é limitado pelo fato de que é finito, 

tanto fisicamente, em seu espaço de extensão; quanto temporalmente. Ele é 

soberano pelo contexto filosófico em que foi idealizado, com grande influência 

iluminista. Agora quanto comunidade política imaginada, ela é imaginada porque 

nem todas as pessoas dentro daquele grupo se conhecem, mas estão absolvidos na 

ideia de uma unidade transcendental. As comunidades transpassam um sentimento 

de solidariedade e “camaradagem”, sendo essa profunda e horizontal, não 

importando as diferenças entre as pessoas, mas a ideia por trás disso. Segundo a 

abordagem aqui, todas as nações são imaginadas, e o que se deve aqui indagar é 

como elas são imaginadas. Foi também pensado como um escape as ideias 

“limitadas” de identificação com a religião, mas por uma pluralidade dentro da 

mesma crença. (Anderson, 1991, p. 6-7). Russos e sérvios são igualmente povos 

eslavos de mesma religião, porém não nos ocorre pensar nos mesmos enquanto a 

mesma nação. A forma como as nações são construídas é chave para entendermos 

como elas se estabelecem frente à outras nações e modelos de organização social. 

E nessa discussão, entra uma relação fundamental: nação e Estado. 
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Quando tratando desse assunto, temos um aspecto importante. Os Estados 

geralmente têm um comportamento padrão, e um meio de o alcançar. Eles ditam 

uma identidade específica, e eles fazem isso por meio da homogenização, 

considerada “patológica”. A identidade entre o “dentro” e “fora” é flagrante. 

Inclusive, o sistema internacional alimenta esse tipo de comportamento, por não ter 

meios de o constranger. (Rae, 2003, p. 14-15). A composição de um possível Estado 

bósnio-sérvio dentro da Bósnia e Herzegovina foi influenciado diretamente pelo 

que acontecia entre Croácia e Sérvia na Krajina. Quando Ratko Mladić chega a 

Srebrenica, ele se refere à “Serb Srebrenica” e usa o termo “turcos” para 

caracterizar a população muçulmana. O Estado sérvio que pretendia se instalar, a 

Republica Srpska, era constituída em uma base étnico-nacional  “pura”, com uma 

identidade sérvia pré-definida, e igualmente claro estava quem deveria estar fora 

daquele território. 

 O processo de construção do Estado é o fator consistente por trás da 

homogeneização patológica e suas expulsões, massacres e genocídios. O Estado 

seria então condição necessária para que o nacionalismo se desenvolvesse e 

assumisse a forma ao qual nos tornamos familiarizados. A conjunção entre Estado 

e nação permitiu a ascensão desse híbrido quase onipresente na política 

internacional atual, o Estado-nação. São as formas mais exclusivas de 

nacionalismo, que entendem as suas identidades nacionais como identidades étnicas 

primordiais (não obstante sua conexão com identidades religiosas), que traçam uma 

forte fronteira moral entre membros e não membros, e são essas que são mais 

prováveis de resultar em políticas severas para com os não-nacionais. (Ibid, p. 50-

52; 54). Isso foi claramente o caso do que aconteceu na Iugoslávia. As formas de 

nacionalismo, dentro do histórico já apresentado, “forçaram” formas de identidade 

cada vez mais agressivas dentro de entidades que procuravam um reconhecimento 

estatal, ainda mais no caso específico da República Srpska.   

 Frisando que a “homogeneização patológica” ocorre de maneira intencional, 

uma decisão política tomada como curso para se chegar a certos objetivos. Por sua 

vez, elas não podem acontecer descoladas de um apoio minimamente popular, e 

isso por vezes exige algum tipo de adequação e apropriação da cena cultural em que 

estão inseridos. Desse modo que a identidade social de um grupo e a identidade do 

Estado são fundidas. (Ibid, p. 211). Dado isso, podemos passar a tentar pensar como 
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essas identidades baseados em uma lógica exclusivista e homogênica passaram a 

ser um gatilho tão violento. 

 A principal linha que vamos defender é que a retórica entre as diversas 

partes ficaram tão agressivas e inconciliatórias que acabou por se mudar a 

identidade do grupos, no que tange a sua relação frente aos outros. Essa mudança 

de identidade ocorre por meio de um processo, que tem como fim o aumento 

exponencial da possibilidade de conflito interétnico. Esse processo se daria em 

etapas. Primeiro, os líderes étnicos usariam memórias históricas, de caráter étnico, 

e importantes para construir um conjunto de mitos políticos. Segundo, a propagação 

dos mitos políticos e sua aceitação pelos grupos aos quais esse discurso se destina, 

a consequente mobilização desses grupos criam um clima em que o papel dos 

líderes acabam por tomar uma importância desproporcional, devido à falta de 

confiança entre as partes e o medo que ela possa prejudicar o seu próprio grupo. 

Terceiro, nesse clima, os líderes étnicos endurecem o seu discurso e tomam ações 

que demonizam o "outro". Quarto, o "outro" retribui usando discursos e ações 

semelhantes. (Arfi, 1998, p. 152-153).  

 Isso fica extremamente claro no caso de Miloševic, mas os casos aqui 

trabalhados não ficam para trás. O intenso conflito étnico é frequentemente causado 

e agravado por um medo coletivo do que está por vir no futuro, e isso também acaba 

por definir sua intensidade. Grupos que se beneficiaram dessas rivalidades étnicas 

para a captação do poder, como políticos oportunistas, grupos que se beneficiem 

economicamente do conflito e até mesmo as igrejas, como já explicado; 

construíram esses medos da insegurança e polarizaram a sociedade bósnio-

herzegovina. Memórias do passado conflituoso e as emoções políticas do momento, 

além da crise econômica também ampliaram essas ansiedades, afastando os grupos. 

Um desses grupos, os bósnios-sérvios, considerava que tinha mais chance de 

conquistar seus objetivos através da força do que seus adversários, que ainda não 

estavam tão bem preparados e equipados. Não existia naquele contexto um porquê 

que o fizesse desistir de perseguir seus objetivos. Os custos da guerra e do conflito 

eram menores que a  vantagem e a oportunidade política que se abria. (Ibid, p. 156; 

165). 
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A correlação aqui merece ser enfatizada uma vez mais. Os aspectos sociais 

conflitantes entre as diferentes comunidades na Bósnia e Herzegovina, já existiam, 

como explicado extensivamente, mas viviam controladas. Contudo, elas foram 

abraçadas e levadas ao extremos pela reconfiguração da identidade social desses 

grupos. Os custos do conflitos foram superados pelas expectativas de ganho, aonde 

os bósnios-sérvios teriam um Estado, ou pelo menos fariam parte da Sérvia. Os 

líderes nacionalistas não fizeram o processo todo sozinho, por mais que não pode 

se desconsiderar sua influência. O que eles mobilizaram e tentaram inflamar já 

existia. Contudo, a forma como isso se mostrava frente ao “diferente” mudou 

completamente, e um processo de limpeza étnica foi levado à cabo para concretizar 

o projeto de um Estado homogêneo. Tanto a paz entre os grupos como a violência 

entre eles, em termos étnicos, são processos construídos, não são naturais. (Ibid, p. 

197-199). São faces opostas de uma mesma moeda. Se por um lado a Bósnia e 

Herzegovina foi referência no combate ao nacionalismo enquanto República 

Socialista, em um projeto político criado com esse intuito; quando passou por uma 

turbulência, foi onde esse nacionalismo se desenfreou com mais força e crueldade, 

também como processo político. 

 Resta agora correlacionar o que foi dito aqui com a memória. De maneira 

geral, a memória é vem sendo corriqueiramente associado à identidade “legítima”, 

porque a base dessa identidade do grupo é, popularmente vista, como amplamente 

sustentada pela lembrança. A memória, como uma crença coletiva em alguma 

interpretação “verdadeira” de algum evento específico ou de uma narrativa, é 

assumida como a âncora essencial das identidades. Memória e identidade viveriam 

uma relação quase simbiótica, quando se trata da formação de narrativas no 

contexto do “Estado-nação” que estamos descrevendo. (Misztal, 2003, p. 133). 

“We witness the growing plurality of memory seen as a stabilizer 

of and justification for the self-designation that people claim (Terdiman 

1993). The statement ‘I am an A’ is now supplemented with: ‘I have 

always been an A’. Here the memory of having ‘always been an A’ 

serves as a support for identity that might otherwise be seen as 

insufficiently justified (Megill 1999).” 

(Ibid, p. 135). 

Além disso, os diversos processos atuais, como globalização e migrações 

vem reforçando cada vez mais o papel da identidade no contexto global, e na sua 
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relação com a memória. Minorias nacionais reivindicam sua legitimidade com base 

na sua história e memória, e na identidade que julgam ser diferenciada a partir dessa 

correlação. A própria relação que a etnia se dá nesse processo tem a ver com o 

“desmoronamento” das ideias dos Estados nacionais modernos como antes eram 

conhecidos. A representação de certas ameaças une certos grupos, e os coloca em 

uma posição de oposição com o que ele considera ser uma ameaça a sua existência 

ou hegemonia.  Essas ideiais são formulados com base em uma “continuidade” do 

passado, como tantas vezes destacado nesse trabalho. (Ibid, p. 135-137).  

“In other words, memory has established itself as a category of academic 

discourse and political rhetoric due to its growing acceptance as a criterion of 

authenticity of the self.” (Ibid, p. 138-139). Essas práticas inviabilizam o processo 

de cooperação entre os grupos, pois cada um vinha buscando um reconhecimento 

de seu sofrimento, além da aumento gradativo no enfoque nas diferenças, em uma 

busca pela singularidade do seu próprio grupo/comunidade, que levou a um 

aumento nas hostilidades. Em última instância, isso acabou por prejudicar o 

processo democrático, já que cada grupo buscou incrementar sua própria posição; 

e também uma visão mais cosmopolita e liberal do mundo, pois cada grupo 

igualmente busca se entrincheirar na sua “sobrevivência” cultural e social. (Ibid, p. 

138). 

O que essa seção procurou demonstrar foi como a correlação que fazemos 

entre identidade e memória tem efeitos muito significativos na forma de 

convivência entre os grupos. Mesmo que as ações individuais tenham efeito, 

podemos indicar que principalmente a mudança na identidade coletiva de um grupo 

pode alterar a forma como ele se relaciona frente à outro. Aliado isso a uma visão 

essencialmente estadocêntrica e nacionalista, pode levar a crimes de grande 

proporção, como o Genocídio em Srebrenica, pela falta de equilíbrio nas relações 

entre o Estado e sua identidade. Essa conexão, assim como a distinção entre História 

e Memória é uma das mais fundamentais, e com ela explicada, podemos seguir em 

frente para discutir as consequências disso.  
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4. Negociação da memória na Bósnia e Herzegovina 

 Será apresentado um balanço das consequências de tudo o que foi dito até 

agora para as relações mais contemporâneas do país, relacionando os fatos 

históricos com a parte teórica que foi apresentada. Essa se dará em 2 partes: 

primeiro, trataremos da questão de feriados/datas significativas entre as diversas 

comunidades para apresentar aqui um pequeno “estudo de caso” da correlação que 

apresentamos entre memória e os problemas da Bósnia e Herzegovina de uma 

maneira mais interessante.  

Depois, se passará para um aspecto mais generalista, como críticas ao 

Acordo de Dayton um pouco mais elaboradas, elaborações acerca de como a 

política do país evoluiu, as maneiras as quais a guerra influenciou na sociedade, e 

elas serão feitas de maneira geral, não seguindo uma linha cronológica exata, mas 

mostrando como todas elas se juntam para criar esse complexo quadro que temos 

até hoje na Bósnia e Herzegovina.  

4.1 Feriados e datas marcantes para as comunidades 

Primeiro será apresentado um aspecto teórico, para depois para um aspecto 

“histórico” do porquê da escolha dessas datas. A identidade não se apresenta como 

um traço inato dos seres humanos. Ela é adquirida e aprendida a partir de um 

processo essencialmente social. Assim, ele se torna um processo ativo em que ela é 

realizada dentro de um grupo. (Kolstø, 2006, p. 676). No sentido que trabalhamos 

aqui, os feriados/datas marcantes são datas “comemorativas”, no sentido de 

rememorar o passado, situado no tempo e um local específico, para reforçar uma 

certa identidade, que no caso em que trabalhamos, é majoritariamente étnico-

nacional. Nada poderia “celebrar” mais o pertencimento de um indivíduo a uma 

certa identidade, do que um dia que é tirado anualmente (ou mais de um dia) para 

se lembrar de um episódio ou narrativa específica. Essa data o faz lembrar quem 

ele “é” e quais são suas origens enquanto membro daquela comunidade. Eles não 

são os únicos dispositivos memoriais disponíveis, mas a realização de cerimônias e 

celebrações anuais é importante para reforçar quem somos, ou quem quer que essa 

identidade diga que você deveria ser. (McCrone & McPherson, 2009, p. 1). 
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Nesse sentido, as comemorações não são neutras, pois é uma memória 

específica que se está levantando, uma narrativa acerca dos acontecimentos do 

passado. Aqui, um aspecto que pode ser levantado e será reutilizado na questão das 

críticas gerais. A memória, em um contexto de pós-conflito, é crucial no sentido de 

cicatrizar as feridas geradas pelo conflito. Claro que esse processo é de longo prazo 

e, como não poderia deixar de ser o caso, complexo. Contudo, é preciso tentar achar 

maneiras de fazer com que a sociedade, dividida, possa ter algum elemento de 

comunhão, ou maneira de avançar de sua ruptura. (McDowell & Braniff, 2014, p. 

1). 

Para se fazer isso de maneira sóbria, é necessário olhar para as causas do 

passado para as remediar e construir um futuro que desencoraje os erros cometidos 

e permita avançar de seus problemas. Aqui é argumentado, por meio dos exemplos, 

que não é o caso da Bósnia e Herzegovina. As memórias no país, em suas mais 

diversas formas, retomam a uma medida defensiva em termos étnicos-nacionais. 

Isso pode sem dúvida ser bastante problemático. (Ibid, p. 4). 

Pode-se levar isso adiante. Um memorial, em termos físicos, tem o poder de 

vincular comunidades, sociedades, mas principalmente, pessoas, conectando o 

passado no presente. No entanto, também pode operar como locais de resistência 

ou pontos de contestação. Memórias que documentam o sofrimento e a resistência 

de uma comunidade frente a outra podem servir com a finalidade de invocar ou 

provocar o medo do outro coletivo, contribuindo assim para o medo de que a 

violência continue sendo uma ameaça real. Essas interpretações do passado, como 

nunca é demais enfatizar, são processos ativos promovidos por atores reais, com 

um objetivo específico, seja ele qual seja. (Ibid, p. 14; 16). 

“Dead people belong to live people who claim them obsessively”. A 

discussão sobre o número de mortes, teor de massacres, entre outros; se tornaram 

lugar absolutamente comum na Bósnia e Herzegovina. Com isso, existem 

principalmente forças étnico-nacionais que se aproveitam para assumir propriedade 

sobre as narrativas do passado. Elas ditam o que é lembrado, como deve ser 

lembrado, e o que deve ser esquecido. O domínio da memória foi, imaginado nesse 

contexto como arma política do maior calibre. Ela é usada como fator social, 

comportalmental e eleitoral. Dito isso, a manutenção dos “conflitos” políticos entre 
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as diversas comunidades da Bósnia e Herzegovina, uma “guerra por outros meios”, 

com base em identidades hegemônicas e a reivindicação de territórios e soberania 

ainda é viável? Pode a memória ameaçar ou minar um processo de “reconciliação”? 

(Ibid, p. 5; 16). 

a. Iugoslávia (Dan mladosti – Dia da Juventude) 

O dia para representar a comunidade “iugoslava”, todas as pessoas que 

acreditaram no projeto titoísta, ou que se consideravam como tal enquanto povos 

eslavos, ou mesmo pelo projeto anti-fascista e regional; é o 25 de maio. Para tratar 

dessa parte histórica, que é a que necessita uma maior explicação, temos material 

de um museu que trata da Iugoslávia31, de preservar essa identidade. O Museu da 

Iugoslávia tem um sub-museu específico para tratar do assunto, o Museu 25 de 

maio. Nele, se tem um artigo explanatório do que era esse dia e o que ele 

representava, e ele será a principal fonte de referência.3233 

Nesse dia era comemorado o aniversário de Tito, mesmo não sendo o dia 

exato de seu nascimento. Explicando o nascimento dessa tradição, ela não nasceu 

com os comunistas, mas sim com outra Iugoslávia. Mas antes disso, talvez seja 

necessário explicar o que era esse evento. Em suma, era um ritual de carregar um 

bastão de revezamento com votos de aniversário para uma vida longa e boa saúde 

ao líder da nação. Essa tradição começou no Reino da Iugoslávia, para comemorar 

o dia de Petar II Karađorđević, rei do país, no dia 6 de setembro, seu aniversário. 

Eram organizados exercícios, paradas, partidas, entre outros eventos.  

Na era comunista, esse bastão era passado por toda a Iugoslávia antes de 

chegar a Tito. Todos os anos, começava em uma República/Província autônoma 

diferente, e de uma cidade diferente. Ao longo da história, a corrida começou cinco 

vezes da Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Croácia; quatro vezes da Macedônia e da 

Eslovênia; três do Kosovo e Montenegro; além de duas na Voivodina. Esse evento 

 
31 Museum of Yugoslavia. Disponível em: https://www.muzej-jugoslavije.org/en/ 
32 MUSEUM OF YUGOSLAV HISTORY. Relay races (1945 -1987). 50 p. Disponível em: 

https://www.muzej-jugoslavije.org/wp-content/uploads/2017/06/2008-%C5%A0tafete.pdf Acesso 

em: 30 out. 2019.. 
33 GOJIĆ, Duca. Relay of Youth in Yugoslavia. UNESCO. 18 de jun. de 2016. Disponível em: 

https://www.gounesco.com/relay-of-youth-yugoslavia/ Acesso em: 30 out. 2019. 

 

https://www.muzej-jugoslavije.org/en/
https://www.muzej-jugoslavije.org/wp-content/uploads/2017/06/2008-%C5%A0tafete.pdf
https://www.gounesco.com/relay-of-youth-yugoslavia/
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representava a idéia de união. Concebido como uma manifestação iugoslava geral, 

representava a diversidade, independentemente de classe, religião e afiliação 

nacional. A corrida conectava todas as partes do país e a rota era escolhida com 

muito cuidado. Ele passava não apenas pelas cordilheiras e por partes pouco 

acessíveis, mas era levado em consideração a passagem por localidades 

relacionadas à história da Iugoslávia, como locais de grandes batalhas da revolução, 

criando assim uma imagem da nação e se encaixando nas comemorações daquele 

ano. 

A imagem que se passava a juventude, ou ao menos seu objetivo, era, 

resumidamente: ser trabalhador, obediente e seguir o caminho de Tito. A passagem 

de bastão de mão em mão, em quilômetro em quilômetro tinha essa mensagem. A 

coleção do museu ultrapassa os 20.000 bastões, que eram mandados de toda a 

Iugoslávia para o líder do país. Além disso, a partir dos anos 50, mais de 1 milhão 

de pessoas se envolviam só no aspecto de carregar o bastão, passando por milhares 

de quilômetros. Em 1957, muda-se o caráter da festa, além de seu nome para Dia 

da Juventude. Em vez de vários bastões dos vários grupos (trabalhadores, jovens, 

exército), foi criado um bastão federal, que se tornava representativo de todos.  

A iugoslavização fica clara como objeto de cultura política com essa 

manifestação artística e popular. Em um dos discursos ao receber o bastão, Tito 

questiona a etnicidade como cultura política primária.34 A ênfase na vivência e no 

projeto comunista era celebrada nesse dia. Claro que a prática não foi muito além 

disso, como também já mencionado, mas esse foi um dos melhores projetos tendo 

em visto a concorrência das outras memórias nacionais. 

 
34 “The socialist society does not annul ethnicities, their historical origins and achievements 

in the past but various national disagreements must disappear in socialism. Nobody prevents 

anybody to say that he is a Croat, Slovenian, Macedonian, Serb, Montenegrin or member of any 

other nation. That is why I have to say now that I was surprised to hear that just here in Belgrade a 

survey is conducted among the young as to what nationality one prefers. Isn’t asking the very 

question a provocation of something that is negative, and revival of something that is unreal? To my 

mind, that is a nonsense, unless other intention is behind it.” (Museum of Yugoslav History, s.d., p. 

31-32). 



84 
 

O projeto conseguiu se manter vivo até 1987, quando o bastão era passado 

ao líder da Liga da Juventude Socialista da Iugoslávia, perto de uma imagem de 

Tito. Com o passar dos anos e com as condições piorando no país, a legitimidade e 

até mesmo necessidade do evento foi cada vez mais colocada em xeque, até o seu 

fim, que era precursora do fracasso que dissolveria a Iugoslávia.  

Até hoje existem pessoas dentro das ex-repúblicas Iugoslavas que se 

atentam a essa data, dos mais diversos espectros políticos e por diversos motivos, 

desde os que sentem falta da Iugoslávia e do Titoísmo, até os que querem esquecer 

(processo ativo) seu passado e legado. Existe um protesto anual em Zagreb para 

modificar o nome da praça Marechal Tito, pois seria incongruente com os valores 

do país, em que não se deveria nomear lugares públicos com nomes de figuras 

totalitárias.35 O Dia da Juventude foi trazido com o intuito de demonstrar uma outra 

possibilidade, que anseava trazer unidade em vez de divisão, mesmo que se possa 

questionar que unidade era essa. O objetivo de mostrar que nem todas as datas aqui 

presentes celebram uma exclusão ou martirização do passado, mas pode ser uma 

celebração da “diversidade”. Claro, pode-se ressaltar os limites dessa análise, pois 

mesmo essa data excluia os não-iugoslavos, ou não comunistas, contudo se mostra 

muito mais abrangente no sentido de “seguir em frente” em termos de memória 

comunitária, por assim dizer. 

b. Comunidade croata (Dan pobjede – Dia da 

Vitória) 

Essa data é extremamente controversa, e um pouco fora do foco Bósnia e 

Herzegovina, mas serve igualmente para ilustrar o ponto sobre como as memórias 

baseada em ideais étnico-nacionais até hoje são extremamente relevantes e 

problemáticas. O Dia da Vitória, é comemorado no dia 5 de Agosto, na Croácia. 

Contudo, é compartilhado por muitos bósnios-croatas, e de qualquer modo, ilustra 

muito da situação da região ainda hoje. Nesse dia, em 1995, a cidade de Knin foi 

liberada com a Operação Storm, ou Oluja. Isso requer alguma explicação histórica.  

 
35 BIRN. Tito’s Admirers Celebrate His Birthday Across Ex-Yugoslavia. Balkan Insight.  25 de mai. 

de 2016. Disponível em: https://balkaninsight.com/2016/05/25/tito-s-birthday-still-marked-despite-

criticism-05-25-2016/ Acesso em: 30 out. 2019. 
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A região da Krajina, já brevemente abordada, foi alvo de uma série de 

operações do exército croata com o objetivo de retomar militarmente a área. O 

comando croata planejou, instigou, e preparou a perseguição aos sérvios da região 

da Krajina. Não foi só uma ação militar com o objetivo de retomar o controle 

politico. Ela foi executada de tal forma que desencorajasse a volta dessas 

populações, que foram intimidades de diversas maneiras, como a destruição de 

propriedades, ou por meio da própria violência. A consequência desses atos foi a 

deportação ou deslocamento forçado de dezenas de milhares de “Sérvios da 

Krajina” em direção à Sérvia ou a Bósnia e Herzegovina. Isso incluia localidades 

em que não havia operações militares, configurando como uma política de limpeza 

étnica. (Ingrao & Emmert, 2009, p. 129). O relator especial da ONU, Tadeusz 

Mazowiecki, deixou claro: “que o principal objetivo do conflito militar na Bósnia-

Hercegovina é o estabelecimento de regiões etnicamente homogêneas. A limpeza 

étnica não parece ser uma conseqüência da guerra, mas seu objetivo.” (Ibid, p. 130). 

Nesse caso da Croácia, não foi diferente.  

Como deve estar claro nessa altura do trabalho, buscasse posicionar, na 

medida do possível, as injustiças contra todos os grupos, mas não menosprezando 

a responsabilidade dos atos planejados. Claro que a discussão de genocídio tem toda 

uma carga política, que infelizmente não houve espaço para uma discussão 

apropriada do crime de genocídio em todas as suas nuances. Contudo, o que foi 

perpetrado pelo bósnios-sérvios deve ser entendido com todas as suas 

consequências e responsabilidades, como um crime de genocídio deve ser tratado. 

Dito isso, não se deve menosprezar a situação ao qual por exemplo, os sérvios da 

região da Krajina foram submetidos. Um sofrimento não apaga o outro, e nem 

deveria. Como já abordado nesse capítulo, como podemos trabalhar a memória para 

que possamos avançar enquanto sociedade? Aqui proponho algumas reflexões 

acerca do caso aqui debatido. 

Oficialmente, a operação é destacada como um dos maiores trunfos militares 

croatas nas guerras de dissolução da Iugoslávia. E é ensinada como tal nas escolas 

croatas. Pouco se fala do sofrimento sérvio, das pessoas que foram privadas de seus 

lares, ou até mesmo de entes queridos mortos na operação. Essa é uma tática de 

Estado que traz uma narrativa dominante de memória que é transmitida aos alunos, 
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com um esquecimento extremamente ativo.36 Ao mesmo tempo, existe uma 

contramemória forte defendida pelos sérvios que lá ainda vivem, que se organizam 

politicamente dentro da Croácia, e também um trabalho muito interessante da Youth 

Initiative for Human Rights NGO, baseada em Zagreb. Ela participou de um 

memorial no vilarejo de Varivode, onde 9 sérvios foram mortos por forças estatais 

2 meses depois do fim das operações.37 Croatas e sérvios participaram em conjunto 

dessa rememoração das mortes e do seu significado. A Youth Initiave ainda 

produziu um guia para os políticos croatas em como pedir desculpas para as pessoas 

afetadas pela Operação Storm. Segundo eles, só reconhecer não é suficiente, é 

preciso se desculpar e resolver a situação das pessoas que foram diretamente 

afetadas por essa atuação das forças croatas. A organização acredita que isso 

poderia levar a reconciliação, tolerância e coexistência.38 

O governo croata nega as acusações. O Croatian Helsinki Committee estima 

que mais de 600 pessoas tenham sido mortas, durante e depois da operação. Apenas 

1 pessoa foi julgada por crimes de guerra. Em Knin, onde a bandeira croata foi 

hasteada no dia 5 de agosto de 1995, existem grandes celebrações e respeito aos 

soldados croatas mortos na Operação39. O governo sérvio e os representantes 

sérvios na Croácia buscam deslegitimar essa comemoração, “comemorando” eles 

mesmos o luto de seus mortos. A Igreja Ortodoxa é igualmente envolvida nisso, 

como forma de restreitar os laços, já discutidos aqui, entre a religião e o 

nacionalismo na região. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, disse à uma 

audiência que o era dever do povo sérvio nunca esquecer o que aconteceu no dia 4 

 
36 VLADISAVLJEVIC, Anja. Croatian Schoolbooks Teach ‘One-Sided History’ of Wartime 

Victory. Balkan Insight. 5 de ago. de 2019. Disponível em: 

https://balkaninsight.com/2019/08/05/croatian-schoolbooks-teach-one-sided-history-of-wartime-

victory/ Acesso em: 30 out. 2019. 
37 VLADISAVLJEVIC, Anja. Croats, Serbs Come Together to Remember ‘Storm’ Victims. Balkan 

Insight. 4 de ago. de 2019. Disponível em: https://balkaninsight.com/2019/08/04/croats-serbs-come-

together-to-remember-storm-victims/ Acesso em: 30 out. 2019. 
38 MILEKIC, Sven. Croatian Politicians Given Operation Storm ‘Apology Guide’. Balkan Insight. 

31 de jul. de 2018. Disponível em: https://balkaninsight.com/2018/07/31/croatian-politicians-given-

operation-storm-apology-guide-07-30-2018/ Acesso em: 30 out. 2019. 

 
39 VLADISAVLJEVIC, Anja. Croatian Leaders Celebrate 1995 Victory Over Rebel Serbs. Balkan 

Insight. 5 de ago. de 2019. Disponível em: https://balkaninsight.com/2019/08/05/croatian-leaders-

celebrate-1995-victory-over-rebel-serbs/ Acesso em: 30 out. 2019. 
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https://balkaninsight.com/2019/08/04/croats-serbs-come-together-to-remember-storm-victims/
https://balkaninsight.com/2019/08/04/croats-serbs-come-together-to-remember-storm-victims/
https://balkaninsight.com/2018/07/31/croatian-politicians-given-operation-storm-apology-guide-07-30-2018/
https://balkaninsight.com/2018/07/31/croatian-politicians-given-operation-storm-apology-guide-07-30-2018/
https://balkaninsight.com/2019/08/05/croatian-leaders-celebrate-1995-victory-over-rebel-serbs/
https://balkaninsight.com/2019/08/05/croatian-leaders-celebrate-1995-victory-over-rebel-serbs/
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de agosto de 1995 (início da operação).40Cabe citar que todas as referências 

jornalísticas são de 2019, com exceção de uma, do ano de 2018.  

A reflexão aqui é que o trabalho que está sendo aqui discutido ainda é mais 

atual do que nunca, e que as comunidades utilizam de maneiras muito parecidas 

quase todos os conceitos de memória trabalhados aqui extensamente, incluindo na 

fala direta. Claro que é sempre importante enfatizar que o foco do trabalho é a 

Bósnia e Herzegovina, e como o que aconteceu em Srebrenica afetou 

profundamente as relações étnico-nacionais, ainda mais com o reconhecimento 

internacional por uma Corte Internacional do crime de genocídio ali cometido. 

Contudo, as relações entre os povos que lá vivem ainda estão longe de serem 

reparadas, e o Genocídio de Srebrenica é o carro-chefe de uma série de atrocidades 

e memórias conflituosas que existem na região.  

c. Comunidade sérvia 

Os feriados da comunidade sérvia talvez sejam os que menos necessitem 

explicações históricas. Os dias que eles comemoram se reforçam mutuamente. O 

dia 9 de janeiro e o 21 de novembro. Respectivamente, o dia da República Srpska 

e o General Framework Agreement Day. Os dois são feriados regionais 

comemorados exclusivamente na República Srpska, e não na Bósnia e Herzegovina 

como um todo. São dias que as escolas fecham, assim como a maioria do comércio. 

As duas comemoram a existência do separatismo e da identidade sérvia, por meio 

do reconhecimento da República Srpska. O primeiro feriado acontece todo ano 

desde 1993, quando em 9 de janeiro de 1992, foi declarado a República 

separatista.41 O segundo comemora o Acordo de Dayton, que efetivamente 

reconhece a existência da entidade, ainda que subordinada à Bósnia e Herzegovina. 

Por esse motivos que são comemorados regionalmente, pois não são motivos de 

 
40 SERBIAN ORTHODOX CHURCH. Remembrance Day of the Victims and Exiles of the Serbs 

in the Operation “Oluja” (Storm). Serbian Orthodox Church. 5 de ago. de 2019. Disponível em: 

http://www.spc.rs/eng/remembrance_day_victims_and_exiles_serbs_operation_oluja_storm 

Acesso em: 30 out. 2019. 

 
41 SEROKA, Mateusz. The Serbian referendum in Bosnia and Herzegovina. EURACTIV. 30 de set. 

de 2016. Disponível em: https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/the-serbian-

referendum-in-bosnia-and-herzegovina Acesso em: 30 out. 2019. 
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comemoração compartilhados por todo o país. São datas essencialmente 

exclusivistas, que falam não só o que é ser sérvio, mas bósnio-sérvio em específico.  

A parte histórica não é necessária de ser explicada aqui, creio que todo o 

histórico já seja o suficiente para entender o que eles significam, e principalmente 

como eles se entrelaçam. Para tratar contemporaniamente, um referendo foi feito 

na República Srpska, em 25 de setembro de 2016, a qual ainda tem consequências 

políticas. O referendo pode ser visto de diversas formas: como uma esmagadora 

vitória, com menos de 2.000 votos contrários, ou como tendo apenas 55% do 

eleitorado possível votando.42 A discussão entre as partes se torna acalorado no 

sentido de disputar quem essas memórias discriminam ou lembram, ou até mesmo 

do direito de as celebrar.43 

Será que a comunidade sérvia deveria ter direito de comemorar os dias de 

sua “consciência” e reconhecimento político? Ou será que isso remote 

necessariamente à limpezas étnicas, conquista de território de maneira ilegal e 

genocídio? Deve essa celebração ser proibida? Ou só o fato de ser um feriado no 

sentido legal, em que as escolas e comércio fecham, já é uma memória por si só, 

que se transforma ao longo do anos em tradição? Como definir democraticamente 

as comemorações de povos que ainda disputam essas comemorações, ou que não 

acham democrática essa comemoração do outro? 

d. Comunidade bosniak 

Com tudo o que foi dito até agora, e todas as dúvidas levantadas, não 

podemos esquecer de um dos focos de análise aqui, o que aconteceu em Srebrenica 

e as consequências daqueles dias na história do país. O que aconteceu é um reflexo 

de como estava a sociedade e em como suas memórias estavam sendo mobilizadas. 

Existe uma bibliografia que trata sobre a atuação em genocídios, massacres, e 

 
42 AL JAZEERA. RS Day referendum: 55.77 percent of the electorate voted. Balkans Al Jazeera. 

26 de set. de 2016. (Originial em bósnio). Disponível em: 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/referendum-o-danu-rs-glasalo-5577-posto-birackog-tijela 

Acesso em: 30 out. 2019. 

 
43 THE SRPSKA TIMES. Referendum on Republika Srpska Day – First in a series of referendums. 

The Srpska Times. 25 de jul. de 2016. Disponível em: http://thesrpskatimes.com/referendum-on-

republika-srpska-day-first-in-a-series-of-referendums/ Acesso em: 30 out. 2019. 
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eventos que mobilizem força bruta para aniquilar indivíduos que antes eram 

considerados iguais, ou pelo menos, não merecedores dessa brutalidade44, que não 

iremos abordar aqui. Como já passamos da fase da discussão de genocídio, 

passemos para a sua significação. Talvez algumas perguntas que foram feitas para 

as outras comunidades sejam válidas para a discussão aqui. Como podemos avançar 

enquanto sociedade, no caso a sociedade na Bósnia e Herzegovina, dos medos do 

passado? Como avançar a um ambiente de tolerância e convivência mútua? Será 

que se lembrar do genocídio é uma forma de vitimização e poderia colocar em uma 

posição defensiva os outros povos?  

A memória dessa data, 11 de julho de 1995 continua viva em diversos 

formatos, físicos e digitais.45 Um dos mais interessantes é a Marš Mira (Marcha da 

Paz). Se iniciou no 10º aniversário do genocídio, em 2005. A marcha sai de Nezuk 

e vai até Potocari, onde existe o memorial. Seu objetivo é comemorar o aniversário 

do Genocídio contra os bosniaks, com o intuito de honrar as vítimas de genocídio e 

os crimes cometidos pelas forças da República Srpska. A marcha é um protesto, 

com o objetivo de denunciar a todos os atores relevantes, internacionais ou locais, 

da necessidade de agilizar as prisões e julgamento de todos os responsáveis, como 

pré-requisito para satisfazer as pessoas que foram injustiçadas e criar uma paz 

duradoura e tolerância entre os povos da Bósnia e Herzegovina.46 

Será que trazer essa justiça é só o primeiro passo, só um dos passos ou não 

é relevante? Pode ser ela a base para a tolerância e paz? Essas perguntas são 

complexas e envolvem uma série de pessoas, variáveis e narrativas históricas.    

“The Srebrenica tragedy is a warning from history, and we have to cry: ‘Never 

again'”, said Josip Leko, the vice speaker of parliament, at a plenary session 

marking the Day of remembrance of Srebrenica victims, proclaimed by European 

parliament in 2009.”47 Esse discurso, proferido na Croácia, parece contraditório 

 
44 DUTTON, Donald. The Psychology of Genocide, Massacres, and Extreme Violence. Why 

‘‘Normal’’ People Come to Commit Atrocities. 2017; WALLER, John. Becoming Evil. How 

Ordinary People commit Genocide and Mass Killing. 2002. 
45 Remembering Srebrenica. Disponível em: https://www.srebrenica.org.uk/; Memorial Center 

Srebrenica-Potocari. Disponível em: https://www.potocarimc.org/; Srebrenica – Web Museum on 

Genocide. Disponível em: http://www.srebrenica360.com/ 
46 Marš Mira. Disponível em: http://www.marsmira.org/bs/marsmira.php 
47 PAVELIC, Boris. Croatia Pays Tribute to Srebrenica Victims. Balkan Insight. 11 de jul. de 2012. 

Disponível em: https://balkaninsight.com/2012/07/11/croatia-pays-tribute-to-srebrenica-victims/ 

Acesso em: 30 out. 2019. 

https://www.srebrenica.org.uk/
https://www.potocarimc.org/
http://www.srebrenica360.com/
http://www.marsmira.org/bs/marsmira.php
https://balkaninsight.com/2012/07/11/croatia-pays-tribute-to-srebrenica-victims/
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com o que vimos com o “Dia da Vitória” nessa seção. Parece que realmente não 

existe uma linearidade de argumentação por partes dos diferentes grupos, existe 

realmente uma preocupação de defesa das suas narrativas e teses. Talvez possamos 

ter a perspectiva de que, no mesmo ano que a Marš Mira começou a acontecer, 

como uma possibilidade de memória e tradição, houve uma tentativa de atentado 

no memorial em Potocari, com explosivos.48 Pode essa memória ser agressiva a 

outros grupos? 

Aqui umas reflexões breves de cunho estritamente pessoal. Cada sofrimento 

humano, em sua individualidade, merece o reconhecimento de seu mérito. Contudo, 

é inocente pensar que essas mortes não tem significância histórica e política. A 

forma como se lembra, mas do que necessariamente o lembrar, é a chave. Não 

devemos nos privar nem ter medo de expor a História, a factual, em detrimento de 

narrativas e memórias coletivas, por mais que isso por ser muito difícil. Se lembrar 

de Srebrenica é manter um canal de sinceridade com o passado, para que ele possa 

ser superado. Uma ressalva: como já mencionado, a memória é um processo 

fundamentalmente ativo e social, e por essa vertente, não conseguimos significar e 

lembrar de todas as tragédias individuais, nem as que fazem parte de tragédia 

coletivas, então geralmente, nos lembramos das de maiores magnitude. É isso que 

Srebrenica é, uma tragédia coletiva de maior magnitude possível dentro do sistema 

internacional, e deve ser lembrada como tal. Assim como os responsáveis pelo seu 

desenrolar. Contudo, que exista uma ação no sentido de se lembrar do passado de 

uma forma colaborativa. Para que o que aconteceu não se repita mais, e que as 

diferenças consigam ser respeitadas e validadas. Claro que no contexto em que 

escrevemos, com Dayton, dificuldades econômicas e ainda o luto de milhares de 

pessoas que perderam entes queridos é difícil dizer isso. Contudo, como não existe 

um caminho certo de contornar uma sociedade, ainda mais depois de um genocídio, 

esse trabalho crê que por meio da tolerância e respeito ao próximo, seja quão 

diferente ele for da sua própria pessoa ou comunidade, seja parte fundamental do 

caminho. Dito isso, passaremos a parte final analítica desse trabalho.  

 
 
48 KNEZEVIC, Irena. Bombs found in Srebrenica. The Guardian. 6 de jul. de 2005. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2005/jul/06/warcrimes Acesso em: 30 out. 2019. 
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  4.2  Aspectos Gerais da Monografia: Críticas e Reflexões 

 Aqui, nessa última parte desse trabalho, tentaremos sintetizar o que 

procurou ser o objetivo do trabalho, atrelar a memória com as situações que 

ocorreram na Bósnia e Herzegovina, e procurar desenvolver um pouco aqui, quais 

são as consequências mais contemporâneas do que aqui foi discutido.  

 Primeiro, traçando algumas críticas de caráter prático, para desenvolver a 

mais teórica. Se a parte do genocídio e suas implicações são bastantes claras para a 

memória, e podem ser definidas de diversas formas, pelos diversos grupos, assim 

também se dão as consequências políticas, principalmente com o Acordo de 

Dayton. A Bósnia e Herzegovina se tornou um grande laboratório de experiências 

políticas. (Keil & Perry, 2015, p. 463). 

Mesmo com dispêndios econômicos maçicos para a reconstrução do país, 

principalmente pelas instituições europeias, não se conseguiu fazer com que os 

líderes das diferentes comunidades fossem estimulados a trabalhar efetivamente em 

conjunto. Como já dito, o Acordo foi uma ótima solução para a paz, em termos de 

“não-violência”. E afinal, era esse de fato o objetivo de Dayton. A expectativa era 

que o país pudesse se reerguer e se mobilizar politicamente para avançar. Contudo, 

os partidos que dominam a política do país são os mesmo envolvidos na guerra. 

Uma grande captura em termos étnicos da máquina pública. A fórmula de “power-

sharing”, feito baseado em sociedades divididas, como Suiça e Bélgica, até o 

momento parece não florescer. Em um contexto de pós-guerra, a confiança entre as 

partes não parece ser o suficiente para superar os crimes do passado, e a memória 

desenhada pelas comunidades acaba desempenhando um papel fundamental nisso. 

Os objetivos em tempos de guerra são agora procurados em tempos de paz por meio 

da política. (Ibid, p. 464-466). 

Aqui podem-se fazer diversas inferências do porquê que isso não deu certo. 

Seriam as bases da sociedade civil bósnia incongruentes com um estilo democrático 

ocidental? Ou seria o problema as configurações de Dayton, que debatiam um 

modelo de sociedade civil pautado em direitos individuais enquanto promulgou um 

sistema político étnico ao extremo? Se a Bósnia e Herzegovina, como já levantado 

aqui, era um exemplo de sociedade multiétnica, com estatísticas e dados que 
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comprovavam em muitas partes o desejo de manutenção desse estilo de vida, o que 

aconteceu? Seriam as causas as incertezas jurídicas do novo sistema político, ao 

qual ninguém sabia qual seria, com a fragmentação em curso da Iugoslávia? Teriam 

os grupos agido racionalmente, com o que julgavam ser mais benéfico para suas 

comunidades, e utilizado o nacionalismo como a melhor estrada para alcançar esse 

objetivo? (Chandler, 2000, p. 28-30). 

O Acordo de Dayton, pode-se dizer, é baseado em um paradoxo principal, 

entre um sistema de “power-sharing” e ênfase em direitos individuais e civis, e 

principalmente, no direito de retorno. Os dois tipos de projetos políticos 

democráticos estão defendidos em seu texto, e não se sabe qual ele favorece, 

justamente por sua paradoxalidade. Um estado central que poderia ser o caminho 

da união mas com entidades super-poderosas, é também outro paradoxalidade de 

cunho prático. Os políticos do país, na sua maioria, fizeram uma escolha pelo 

caminho étnico. (Keil & Kudlenko, 2015, p. 480; 483-484). A situação no país é 

dramática politicamente, pelas incertezas que o sistema político étnico traz. Pessoas 

que não fazem parte de um dos 3 grupos constituintes do país, ou que não se 

identificam enquanto tal, são excluídas das eleições, um aspecto que reforça a 

manutenção do ideal étnico. Além disso, a corrupção, o desemprego e a falta de 

crescimento econômico são latentes e reforçam as ideias de defesa da comunidade 

e certos  favorecimentos. Como o país não consegue concordar nas políticas 

nacionais, pela instabilidade e pela captura da máquina pública pelos grupos 

étnicos, existe uma maior dificuldade em arranjar investimentos estrangeiros; os 

laços por meio da via étnica, por meios econômicos e de empregos nas entidades se 

entrelaçam; e esses problemas acabam por se institucionalizar. (Kartsonaki, 2017, 

p. 499-501). Por fim, um dos maiores problemas de Dayton é o explícito 

reconhecimento da conquista de território por meio da agressão e da limpeza étnica. 

Reconhecer os resultados militares da República Srpska, da maneira pelo qual 

foram alcançados, é legitimar seus métodos. Faz o maior crime dessa entidade se 

tornar base de seu sucesso. (Nettelfield & Wagner, 2014, p. 255).  

A limpeza étnica se tornou uma marca e uma força na política da Bósnia e 

Herzegovina, e criou um padrão. Transformou um país e as comunidades em quasi 

territorialmente homogêneas, coisa que nunca foi padrão no país, mas exceção. As 
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identidades mudaram profundamente, assim como as memórias e os ideias 

políticos. O direito de retorno, parte importante das aspirações de Dayton, aonde 

pessoas que foram deslocadas internamente poderiam retornar as suas propriedades, 

constitui um tema que mereceria ela também um tema de monografia, mas que em 

suma, ele foi severamente negligenciado como forma de contrabalançar os padrões 

étnicos dos enclaves, agora “homogêneos”. A limpeza étnica como forma de 

guerrear não só foi bem-sucedido como foi reconhecido e legitimado. (Toal & 

Dahlman, 2011, p. 307). 

Se isso transparece na parte prática e histórica, ela também se apresenta 

enquanto memória e discurso político. Srebrenica é até hoje importante disputa 

histórica e memorial. Um dos casos mais emblemáticos, ao qual é extremamente 

contemporâneo, é a situação do mais recente prêmio Nobel em literatura, Peter 

Handke. Ele é sugerido enquanto negacionista do genocídio em Srebrenica, e 

profundo defensor do povo sérvio. Ele compareceu ao funeral de Slobodan 

Miloševic, e tem visões consideradas revisionistas, além de evidências do seu 

“partidarismo” com a causa sérvia.4950. Minha posição é, de novo, um meio termo 

entre as considerações políticas e as evidências. Considero que, pode sim, existir 

uma certa tentativa de criminalização e culpabilização internacional do povo sérvio 

em desmedida. Essas considerações e até mesmo um certo simpatismo pela cultura 

e tradição sérvia não me impede de tomar posições de acordo com a ciência e o 

mundo que vivemos. O que aconteceu em Srebrenica é inegável. Negar é ir contra 

todo as evidências e bases científicas construídas internacionalmente. Aqui a 

diferença entre a história e a memória acaba ficando clara. A metodologia histórica, 

a ciência forense e tudo mais estão disponíveis para fazermos uso das mesmas. 

Recusar o seu uso é uma atitude que coloca em xeque as bases científicas das 

ciências sociais, mas de todas as outras também.  

 
49 MAASS, Peter. Peter Handke won the Nobel Prize after two jurors fell for a conspiracy theory 

about the Bosnia War. The Intercept. 14 de nov. de 2019. Disponível em: 

https://theintercept.com/2019/11/14/peter-handke-nobel-prize-bosnian-genocide-

conspiracy/?comments=1#comments Acesso em: 01 dez. 2019.   
50 MAASS, Peter. The Nobel Prize, a Rape Camp in Bosnia, and Peter Handke. The Intercept. 28 de 

nov. de 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/11/28/peter-handke-nobel-prize-

bosnia-rape-hotel/?comments=1 Acesso em: 01 dez. 2019. 

https://theintercept.com/2019/11/14/peter-handke-nobel-prize-bosnian-genocide-conspiracy/?comments=1#comments
https://theintercept.com/2019/11/14/peter-handke-nobel-prize-bosnian-genocide-conspiracy/?comments=1#comments
https://theintercept.com/2019/11/28/peter-handke-nobel-prize-bosnia-rape-hotel/?comments=1
https://theintercept.com/2019/11/28/peter-handke-nobel-prize-bosnia-rape-hotel/?comments=1
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Não há como negar que Srebrenica é um marco de importância 

desproporcional dentro da guerra. Sua memória, contramemória, identidade, 

tradição derivada, tentativa de esquecimento e negacionismo. Tudo que foi 

explicado aqui existe e se intercala quando se trata de Srebrenica e de sua memória 

do que aconteceu na Bósnia e Herzegovina. Os contramemoriais sérvios, como o 

de Kravica; a negligência internacional e o até hoje sentimento de culpa pelo que 

aconteceu51, e a própria dimensão do que aconteceu, são memórias em abundância 

de tudo o que ainda acontece hoje, como demonstrado. (Miller, 2006, p. 318; 321). 

 A memória pode vir relacionada de diversas maneiras, e Srebrenica é 

interessante por ser uma disputa nos níveis mais diversos. O município fica na 

República Srpska hoje em dia, e é contestado fisicamente como memória. “The 

possibility– indeed the necessity – of reopening and reclaiming that space has 

characterized the commemorative activities in the years after the war” (Nettelfield 

& Wagner, 2014, p. 32; 38). Claro, como dito, o retorno físico à localidade é 

extremamente difícil, pois o direito de retorno bradado e as promessas de “nunca se 

esquecer”, por si só, não reconstroem casas, nem a confiança, e nem a vida de 

milhares de pessoas, algo tem que ser feito. (Ibid, p. 33). 

 Hoje, ainda temos vários problemas, visões distintas de como mudar a 

situação no país. Existem críticas a maneira como funcionar o ICTY, das vozes e 

das memórias que a narrativa do ICTY pode ocultar, pois as memórias e narrativa 

que o ICTY defende, por mais que tenha boa vontade e intenção, é específica, e 

pode limitar certas pessoas. (Leydesforff, 2010, p. 135). Pode passar pela mudança 

ou consolidação de maneiras políticas diferentes de pensar a memória e identidade. 

Será a tolerância e a coexistência, enquanto estilo político dos bosniaks, a melhor 

maneira de encarar a situação? Estaria ela enraizada o suficiente para ser 

considerada parte da identidade histórica daquele grupo, como Kolind (2008, p. 

262) argumenta? Pode uma visão de alinhamento com a Europa ser a mudança de 

identidade necessária, mesmo com as situações recentes, ou pode ela reacender uma 

 
51 EUROPEAN PARLIAMENT. European Parliament resolution of 15 January 2009 on Srebrenica. 

Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-

2009-0028&language=EN Acesso em: 01 dez. 2019. 
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chama nacionalista?52 Como está a memória na Bósnia e Herzegovina e em 

Srebrenica? 

 Um dos aspectos mais interessantes no país é que dificilmente podemos 

dizer que existe uma memória nacional, como é de praxe nos sistema internacional 

que vivemos, na sua maioria, ao menos. A coexistência de memórias concorrentes 

em um território tão pequeno e fragmentado é realmente uma grande questão. E que 

mesmo as narrativas que poderiamos dizer “sérvias” ou “bosniaks” não são únicas. 

É nesse contexto que fica difícil dizer o que é a memória do país, e os reflexos nas 

comunidades e nos indivíduos é sentido de maneiras muito distintas, porém sempre 

de maneira decisiva. (Moll,  2013, p. 3-4). 

 Os feriados, a parte histórica, incluindo primordialmente o Acordo de 

Dayton e o Genocídio de Srebrenica; a parte jurídica e a memorial do país apontam 

que a sociedade bósnia não conseguiu avançar de onde ela parou em 1995. Um país 

de cultura e tradições tão ricas hoje é refém de memórias. As memórias boas, das 

convivências sociais, da tolerância, hoje em dia são contra-memória e em certa 

parte, esquecidas das “novas” memórias que capturaram o país há mais de 20 anos. 

O sistema multiétnico pacífico e plural, não é mais uma memória dominante, e nem 

vem sendo produzida como tal, pelo menos não pelos grupos dominantes. Existem 

pequenos avanços, como por exemplo, o pedido de desculpas emitido pelo 

Parlamento Sérvio53. Mas eles ainda não reconhecem o genocídio, e não procuram 

reparar o que aconteceu. Isso é ainda mais latente com a República Srpska e seu 

negacionismo. O que podemos extrair disso? 

5. Conclusão 

 O que fica de tudo que foi escrito aqui, são algumas conclusões óbvias e 

muitas perguntas. De óbvio, fica que a situação na Bósnia é extremamente 

complexa, e que sua resolução não parece ser vista em um futuro próximo. Mas isso 

 
52 FALATAR, Boriša. Bosnia is at risk of becoming a failed state. Does the EU want that on its 

doorstep? The Guardian. 12 de nov. de 2019. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/12/bosnia-crisis-eu-europe Acesso em: 01 

dez. 2019. 
53 BIRN. Serbia Adopts Resolution Condemning Srebrenica Massacre. Balkan Insight. 31 de mar. 

de 2010. Disponível em: https://balkaninsight.com/2010/03/31/serbia-adopts-resolution-

condemning-srebrenica-massacre/ Acesso em: 01 dez. 2019. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/12/bosnia-crisis-eu-europe
https://balkaninsight.com/2010/03/31/serbia-adopts-resolution-condemning-srebrenica-massacre/
https://balkaninsight.com/2010/03/31/serbia-adopts-resolution-condemning-srebrenica-massacre/
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não necessitaria de um trabalho inteiro para chegar aqui. As perguntas sobre como 

mudar o futuro da Bósnia e Herzegovina, como fazer com que sociedades e 

comunidades distintas possam conviver não só em paz, na ausência de violência, 

mas com realmente uma prosperidade e harmonia são as fundamentais.  

 Me parece que a memória, e as construções políticas e sociais advindas dela 

são essenciais. E não estou aqui defendendo que existe um único jeito ou que exista 

na realidade um jeito certo de se tratar do passado. Esquecer o passado funcionou 

por um tempo considerável, mas ele apresentou suas falhas. Confrontar o passado 

apresenta a dicotomia nacionalista em seu maior irredentismo político. Mesmo 

admitir que aconteceu traz uma série de complicações. Devemos nos esquecer de 

Srebrenica para que a Bósnia e Herzegovina possa avançar como sociedade? 

Devemos nunca nos esquecer do que aconteceu e forçar um embate entre as 

comunidades e suas distintas significações da memória sobre esse evento? Algumas 

opiniões já foram expostas ao longo desse trabalho, mas elas são muito mais 

baseadas em opiniões pessoais à luz de tudo que foi exposto do que necessariamente 

recomendações políticas para se resolver as crises. 

Infelizmente, não tenho as respostas para as questões acima, nem me parece 

sensato as fornecer, porque seria impor uma memória e uma cultura política para 

pessoas que estavam lá e passaram por atrocidades inimagináveis. Contudo, creio 

que a memória pode desempenhar um papel fundamental em trazer as distintas 

comunidades para perto, assim como as distanciar o máximo possível. Para se 

ajeitar a corrupção, os dados econômicos, a ascensão do país na União Europeia, 

entre outros fatores, creio que um dos caminhos é a necessidade de uma revisão  e 

negociação da memória. Que cultura política queremos para a Bósnia e 

Herzegovina? Que memórias são feitas para atingir esse objetivo? Hoje, esse 

processo é extremamente racional, e hoje é ditado pelo status quo, a manutenção 

das disparidades, acirramento das tensões étnicas e de uma captação da máquina 

pública pelo discurso nacional. Isso é feita pelos feriados, pela negação, pelo 

esquecimento, assim como pelas culturas de contramemória e dominação. Pelos 

livros escolares, pelos discursos dos políticos e pelas demonstrações, tanto físicas, 

em memoriais, por exemplo, como pelos sentimentos que os discursos procuram 

incitar. Não se está atribuíndo um valor moral, mas sim de suas consequências 
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políticas. Seria incongruente e irresponsável não reconhecer o valor e a necessidade 

de um memorial em Potocari para se lembrar dos mortos em Srebrenica, assim 

como seria ingenuidade não reconhecer suas implicações políticas. 

Por fim, mesmo não sabendo qual a resposta para esses dilemas, eu gostaria 

de deixar o meu profundo sentimento pessoal para com a tragédia que ceifou a vida 

de milhares de pessoas, privou-as do seu futuro e destruiu monumentos históricos, 

religiosos, e uma coexistência pacífica de um país tão lindo e tão rico, tanto cultural 

quanto naturalmente, pela sua gente e pela sua terra. Meu coração caminha com as 

vítimas de Srebrenica e suas famílias, assim como com todas as famílias afetadas 

pela guerra, independente de sua comunidade. Posições políticas não devem 

impedir do sentimento de empatia, assim como elas não impedem de se ver a 

responsabilidade pelos crimes, independente de seu contexto familiar ou cultural. 

Tanto quanto existe a culpabilidade da Republica Srpska pelos crimes cometidos a 

partir do dia 11 de julho de 1995, entre eles o mais grave, de genocídio; deveria 

existir compaixão com as pessoas que morreram e tiveram suas famílias 

desestruturadas por essa guerra. Responsabilidade e empatia caminham juntas para 

se superar um acontecimento tão trágico.   
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