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RESUMO 

 

Esta monografa tem como objetivo geral utilizar o cinema como ferramenta analítica de 

temas relacionados à política internacional. Desta forma, analisar como o filme In the 

land of Blood and Honey (2011) e a disciplina de Segurança Internacional estão 

conectados. Como resultado dessa conexão, o principal objetivo é analisar como a 

narrativa e o roteiro trabalhados no filme perpetuaram temas de cunho social 

securitizados, logo, que podem ser considerados como ferramenta para legitimar 

discursos de ameaça existencial à um determinado povo e, consequentemente, justificar 

conflitos. O caso a ser analisado é o da etnia sérvia e, para isso, será analisada a construção 

histórica dos povos da região dos Bálcãs (bósnios, sérvios, croatas), pois suas histórias 

estão diretamente relacionadas; e a base teórica do estudo é a contribuição da vertente 

com  abrangência multissetorial dos estudos das Relações Internacionais, representada 

por alguns autores da Escola de Copenhague. 

 

Palavras-chave: Cinema. Securitização. Sérvia. Bósnia e Herzegovina. Croácia. Bálcãs.  

Construtivismo. Escola de Copenhague.  
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ABSTRACT 

 

This monograph has the general objective of using cinema as an analytical tool for issues 

related to International Politics. According to that, analyze how the film In the Land of 

Blood and Honey (2011) and the field of International Security studies are connected. As 

a result of this connection, the main objective is to analyze how the narrative and script 

developed in the film perpetuated securitized social themes, which can be considered as 

a tool to legitimize discourses of existential threat to a given people and justify conflicts. 

The case to be analyzed is of Serbian ethnic group and for this, the historical construction 

of the peoples of the Balkan region (Bosnians, Serbs, Croats), once their history is directly 

related; and the theoretical basis of the study is the strand's contribution to the multi-

sectorial scope of International Relations studies, represented by some authors from the 

Copenhagen School. 

 

Keywords: Cinema. Securitization. Serbia. Bosnia and Herzegovina. Croatia. Balkans. 

Constructivism. Copenhagen School.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Trabalhar as Relações Internacionais através de filmes vem se tornando algo cada vez 

mais importante, e ainda poucas pessoas podem se opor que o conhecimento sobre o mundo 

pode ser predominantemente moldado pelo visual através de representações em jornais, 

televisão e, claro, o próprio cinema. O cinema por si só tem sido uma forma potente de 

comunicação política. Apesar disso, a ideia de usar a cinematografia popular para explicar e 

compreender determinado tópico dentro dos estudos de política internacional ainda está à 

margem no campo de Relações Internacionais (ENGERT; SPENCER, 2009).  

Dadas algumas exceções, as produções do cinema não têm como objetivo ser uma 

ferramenta escolar e ou acadêmica. Os filmes têm como principal intuito levar diversão e lazer 

e, por assim ser, em muitos casos suas narrativas são ficcionais. Indo além, mesmo quando se 

trata de uma história real e ou biobibliográfica, os filmes são pensados através de um ponto de 

vista, ou seja, que pode ser resultado das ideias e escolhas do diretor, onde ele pode mascarar 

ou enfatizar pontos de vista através do roteiro, da pressão dos produtores, bem como através da  

representação dos atores (ZANELLA; NEVES JR, 2017). Assim, segundo Zanella e Neves Jr.: 

 

[...] sendo um produto voltado ao entretenimento, o público a quem o filme se destina 

representa um importante variável a ser considerada por quem faz o cinema. O comum 

é que as preferências políticas, ideológicas e estéticas desse público sejam mais 

importantes que a busca por precisão no retrato histórico dos fatos. (ZANELLA; 

NEVES JR, 2017, p. 2)  

 

É neste sentido que esse trabalho tem como objetivo analisar o filme In the Land of 

Blood and Honey (2011) e sua influência na perpetuação da securitização da identidade sérvia. 

Para sustentar essa análise, ela será feita sob a ótica da Escola de Copenhague, no qual se dispõe 

de análises de segurança internacional através de questões que vão além de militares, logo, 

questões como sociais, políticas, ambientais e econômicas (TANNO, 2003).  

O filme escrito e dirigido por Angelina Jolie traz um roteiro onde o contexto caminha 

no sentido de retratar preferências políticas e ideológicas por meio da performance dos atores 

escolhidos; bem como com narrativas que trazem preferências e enredos possivelmente 

construídos historicamente sobre a formação dos Estados da região do Bálcãs1. O filme tem 

                                                
1A região dos Balcãs, também conhecida como Península Balcânica, é uma área geográfica no sudeste da Europa 

com várias definições geográficas e históricas. A região leva o nome das montanhas dos Balcãs que se estendem 

por toda a Bulgária.   
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como plano de fundo um conflito que duraria três anos e meio após a Independência da Bósnia-

Herzegovina da então Iugoslávia. A eclosão do conflito opôs os três principais grupos étnicos 

da região: eslavos muçulmanos (43,5% da população), servo-bósnios (31,2%) e bósnios croatas 

(17,4%) no que fora uma violenta guerra civil. Alguns estudos recentes estimam que o número 

de vítimas chegou a aproximadamente 104.732, dos quais 65% eram eslavos muçulmanos 

(ZWIERZCHOWSKI; TABEAU, 2010).  

É neste contexto que o filme conta o romance quase que shakespeariano2 de Danijel 

(Goran Kostic), um policial sérvio da Bósnia e Ajla (Zana Marjanovic), uma artista muçulmana 

da Bósnia. As suas histórias se cruzam antes mesmo do início do conflito e eles se tornam 

amantes. Entretanto, logo após o começo do conflito, os amantes se veem em lados opostos 

enquanto a violência engole a região dos Bálcãs. Após se separarem, meses depois enquanto 

defendia o exército sérvio da Bósnia, Danijel mais uma vez encontra Ajla quando as tropas sob 

seu comando a tiram do apartamento que ela divide com sua irmã. À medida que o conflito 

avança, eles descobrem que sua lealdade é incerta. A autora e diretora Angelina Jolie ao longo 

do desenho de cada personagem, retrata suas origens culturais desenhando sobre o que os levam 

à lados opostos.  

Este trabalho tem, então, como objetivo geral e de forma qualitativa por meios de 

leituras e estudos, utilizar o cinema como ferramenta de estudo e análise no campo de Relações 

Internacionais. Desta maneira, mais especificamente como o filme In the Land of Blood and 

Honey (2011) pode ter sido um perpetuador do que, através da ótica da Escola de Copenhague, 

entende-se como temas já securitizados relacionados à identidade e história do povo sérvio. 

Logo, para entender a construção da securitização da identidade sérvia, o capítulo dois deste 

trabalho irá traçar uma linha histórica das identidades dos povos bósnios, sérvios e croatas, e 

como elas se relacionaram e se desenvolveram durante a formação e queda da principal aliança 

política da região – a Iugoslávia,  levando ao conflito cenário do filme em análise.  

A terceira seção deste trabalho irá trazer o arcabouço teórico que permeia a área das 

Relações Internacionais e baseia o capítulo quatro, no qual descreve os principais agentes 

securitizadores da identidade sérvia. Por fim, no capítulo cinco serão descritas e analisadas 

quatro cenas que cruzam com as hipóteses de que o filme (i) In the Land of Blood and Honey 

(2011) trabalha com temas já securitizados e (ii) o filme acaba por perpetuar temas securitizados 

                                                
2 Adjetivo Relativo ligado ao poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, às suas obras, a seu estilo, bem 

como ao seu teatro. 
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da identidade sérvia, ou seja, de que ela está sob constante ameaça com relação à identidade 

muçulmana.  

 

2  BÁLCÃS: IDENTIDADE E HISTÓRIA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Para entender um povo, é necessário entender sua história e é neste sentido, a fim de 

corroborar com a ideia de complexidade da construção histórica dos povos da região dos Bálcãs, 

que este primeiro capítulo irá trazer o arcabouço histórico dos povos sérvios, bósnios e croatas. 

Logo, como foi formada a identidade desses povos e, não distante, como essas identidades 

coexistiram ao longo do tempo até chegar no conflito contexto do filme escolhido para análise 

neste trabalho.  

Ao tentar entender como essas desunião política é retratada no filme In the Land of 

Blood and Honey (2011)  e ter uma base de comparação com os fatos históricos, este capítulo 

é essencial para compreender como ao longo de décadas e até mesmo séculos, as questões 

relacionadas às diferenças étnicas trabalhadas no filme, como, por exemplo, a própria ameaça 

que o povo sérvio pode ter sofrido com relação ao povo bósnio-mulçumano, podem ter saído 

do espectro social, chegado ao político e se tornado umas das principais ferramentas e 

justificativas para que o conflito em si ocorresse. 

Portanto, o objetivo desse capítulo é entender a relação que fora hora de união e hora de 

separatismo desses povos. Por assim dizer, a história propriamente dita e, ainda, como base para 

o processo de securitização de acordo com a Escola de Copenhague, que está diretamente 

atrelado no desenvolver dessa história - que será discorrido no capítulo quatro deste trabalho. 

Desta maneira, devido à complexidade histórica, o capitulo será dividido entre dois grandes 

blocos históricos para a região: a primeira e a segunda Iugoslávia. Sendo a primeira primordial 

para entender como relação intercultural começou na região, e a segunda como foram os 

entrelaces políticos nos anos antecedentes ao conflito. Ainda e, essencial para a reflexão do 

trabalho, como em toda a história da região o principal ator foram os discursos com objetivo 

político proferidos em uma conjuntura social, envolvendo aspectos culturais de toda uma 

formação histórica. 
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2.2 A PRIMEIRA IUGOSLÁVIA 

 

Foi durante o século VI que os povos eslavos chegaram a conhecida região dos Bálcãs, 

convertendo-se ao cristianismo entre os séculos seguintes VII e IX (RAMET, 2006). E, devido 

às fronteiras permeáveis, esses mesmos povos que se dividiam em diferentes reinos medievais, 

podiam locomover-se entre si (LAMPE, 2000). Logo após a invasão feita pelos otomanos à 

península balcânica no século XV, esses reinos se dissiparam e seus territórios ou se 

incorporaram ao que então seria domínio turco ou ao Império Habsburgo, que era o último 

entreposto na Europa frente ao avanço otomano (BENSON, 2000; LAMPE, 2000; RAMET, 

2006).  

A dominação dos povos eslavos por outros povos durou até o século XIX, mas não sem 

que houvesse contestação em forma de atos de insubordinações e revoltas. Foi neste mesmo 

século que o Estado-nação passou a ser uma organização política consolidada e, por 

conseguinte, hegemônica na Europa; também foi em paralelo a esse movimento que o 

nacionalismo tomou força. Desta forma, foi possível unir território, poder e fraternidade com 

objetivo de legitimar o Estado enquanto Nação (ANDERSON, 2008; HOBSBAWM, 2008). 

Desta maneira. a política na península balcânica sofreu impacto com essas mudanças, já que 

através do princípio nacionalista, legitimou ações de resistência frente aos invasores. As ideias 

de uma organização política se opunham de maneira em que alguns desejavam recortes 

nacionais menores e outros que abrangiam através da unificação de todos os povos eslavos do 

Sul sob um único Estado, e foram com essas pretensões que surgiram construções de nações 

nos Bálcãs e em outras regiões no século XIX (HOBSBAWM, 2008).  

Entretanto, uma nação é construída ou imaginada por meio de símbolos que se 

apropriam da história, língua e/ou cultura comuns para criar uma lógica que seja comunitária 

(SCHWARCZ, 2008). Ou seja, todo o processo de construção da identidade sérvia não 

aconteceu no vazio, pois sua finalidade era a de legitimar e mobilizar para um projeto político 

guiado por atores estratégicos, que através do apoio popular legitimariam seus processos em 

busca de serem bem-sucedidos (SCHWARCZ, 2008). Indo por este mesmo caminho, a ideia de  

nacionalismo pode, então, ser compreendida como frames3, onde uma vez que atuam através 

                                                
3 Vindo da área de sociologia, framing theory ou   teoria de enquadramento em Português, sugere a forma como 
algo é apresentado a um público (chamado de "o enquadramento") e o influencia nas escolhas que as pessoas 

fazem sobre como processar determiandas informações. Inicialmente introduzido por Erving Goffman em 1974, 

foi desenvolvido  e ampliado por outros autores como David Snow, E. Burke Rochford Jr., Steven Worden e 

Robert Benford (1986). 
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de “esquemas para interpretação” do meio real dos indivíduos que permite, assim, os mesmos 

a localizarem, perceberem, identificarem e rotular suas experiências entre si (GOFFMAN; 

BENFORD; SNOW, 2000; SNOW et al, 1986). Atuando através de “esquemas de 

interpretações” da realidade que o nacionalismo é capaz de unificar experiências tais quais da 

forma individual à comunidade em geral, especialmente como uma instituição política. É nesse 

sentido que uma das propostas de legitimação é o supranacionalismo iugoslavo, que ao acentuar 

suas similaridades pelos laços linguísticos e culturais, uniam ainda mais os povos eslavos do 

sul (PAVKOVIC, 2000; SCHWARCZ, 2008). Contudo, dissemelhante à essa visão, os 

nacionalismos exclusivos que frente à similaridade, contrapunham e realçavam suas diferenças; 

em outras palavras, expondo ainda mais os marcadores étnicos da região através do 

acentuamento da divergência histórica, folclóricas, religiosas ou linguísticas dos seus povos. 

Assim, por exemplo, as diferenças religiosas que serviram como principal marcador de 

diferenciação entre croatas, que possuem inclinação ao catolicismo e os sérvios ao 

ortodoxíssimo. Já entre ortodoxos sérvios e montenegrinos, ficou ainda mais acentuado os 

diferentes processos históricos na formação de seus Estados nacionais (PAVKOVIC, 2000). 

O processo de união dos povos eslavos do sul, mesmo entre seus idealizadores, não foi 

um projeto raro nem mesmo coerente. Desde sua ascensão o projeto comunitarista durante o 

século XIX teve divergências de como um Estado comum deveria ser organizado politicamente 

(RUSINOV,2003; PAVKOVIC,2000). A contraposição entre o federalismo croata e esloveno 

e o centralismo político sérvio era presente. Esses múltiplos projetos também refletiram no 

campo cultural, divergindo-se entre o supranacionalismo, no qual defendia a criação de uma 

identidade iugoslava única, e visões multi-nacionalistas, que defendiam pela preservação de 

suas diferenças étnicas (PAVKOVIC, 2000; RUSINOV, 2003; WATCHEL, 2003).  

De forma geral, o ser iugoslavo era um conceito fluído que se diferenciava de acordo 

com o tempo, com as diferentes nações, grupos e líderes sociais, portanto, não havia uma 

definição direta ao que era ou não ser iugoslavo (DJOKIC, 2003). A origem desse 

pertencimento se remota ao Ilirianismo, que foi um movimento cultural no século XIX que 

defendia o “direito natural” dos, então, povos eslavos do sul e sua formação de um Estado 

independente e único. A sustentação para o movimento era de que na base estaria a aproximação 

linguística desses povos, uma vez que falariam variantes de um mesmo idioma (RUSINOV, 

2003); e isso indicaria que os povos sérvios croatas e eslovenos eram integrantes de um todo 

maior, compondo uma única nação (CIPEK, 2003). O expoente do movimento, Ljudevit Gaj, 
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trazia a ideia da adoção de um idioma comum, que seria capaz de se sobrepor todos os 

marcadores de diferenças como as de cunho religioso e históricos (RUSINOV, 2003).  

Os povos eslavos do sul durante o século XIX se comunicavam através de 3 dialetos: o 

cakavian, stokavian, e o kajkavian. O cakavian era utilizado em algumas regiões da atual 

Croácia, como o litoral da Dalmácia, já o dialeto stokavian era falado por sérvios e, em algumas 

regiões, por croatas. Já o kajkavian era falado nas áreas de Zagreb (hoje capital da Croácia) e 

Eslovênia (BENSON, RUSINOV, 2003; WACHTEL, 2003). E, embora um acordo entre 

linguistas croatas e sérvios tivesse estabelecido o dialeto stokavian como a língua literária 

padrão, o movimento iliriano não conseguiu fazer uma transição bem-sucedida de um 

movimento literário para um movimento político (CIPEK, 2003; HOBSBAWM, 2008; 

PAVKOVIC, 2000). 

Em meados de 1860, surgiu um projeto político estruturado de unificação de todos os 

povos eslavos do sul, por meio da ideia do Iugoslavismo, que fora promovida pelo então bispo 

esloveno Josip Juraj Strossmayer e por Franjo Racki. A Academia Iugoslava de Ciências e Artes 

fundada por eles em 1866 teve como sede a cidade de Zagreb. Mais uma vez, apostou-se na 

união cultural e linguística para justificar a pretensa integração política (LAMPE, 2000). 

Inclusive, Strossmayer foi pioneiro ao utilizar o nome Iugoslávia como referência a um Estado 

eslavo único. Apesar disso, tanto ele quanto Racki sustentavam uma estrutura política (con) 

federada, no qual se teria autonomia administrativa e equidade entre todos os centros de poder 

(CIPEK, 2003; LAMPE, 2000).  

Logo, Racki defendia que a unificação dos povos eslavos poderia ser atingida através 

do desenvolvimento de um sistema educacional e por um idioma só. Contudo, essa unificação 

respeitaria as tradições nacionais e, portanto, suas particularidades, uma vez que apesar de 

serem membros de uma mesma nação, os povos eslavos possuíam tradições, histórias, religiões 

e estruturas políticas próprias (CIPEK, 2003).  Desse contexto político de uma ideia 

supranacional, emergiram nacionalismos particulares, como exemplo os nacionalismos croatas 

e sérvios. Ainda assim, a ideia do supranacionalismo não foi totalmente eliminada, mas, 

inclusive, veio a influenciar projetos voltados à união política posteriores, como o Reino dos 

Sérvios, Croatas e Eslovenos entre os anos 1918-1941 e a República Federal dos Povos da 

Iugoslávia nos anos 1945-1992.  Ainda nas décadas finais do século XX esse discurso se 

manteve relevante, sendo apropriado por intelectuais e políticos sérvios durante o processo de 

dissolução da então Iugoslávia entre os anos 1980 e 1990, geralmente com finalidades políticas 

próprias (PAVKOVIC, 1998; TOAL, MAKSIC, 2013). Uma das principais reinterpretações da 
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ideia do Iugoslavismo era defendida por Dobrica Cosic, que defendia o iugoslavismo 

federalista, no qual as nações teriam sua prevalência política, garantindo sua autodeterminação 

caso assim desejassem.  Entretanto, para Cosic, a Iugoslávia era apenas uma forma de garantir 

à nação sérvia um Estado único (PAVKOVIC, 1998). 

 Portanto, a sua proposição, andou entre os políticos sérvios que de forma deliberativa 

se utilizaram da retórica iugoslavista para impulsionar e legitimar seus projetos expansionistas, 

cujo principal expoente foi Slobodan Milosevic.  Ao mesmo tempo em que a ideia 

supranacional emergia entre os séculos XVIII e XIX, frames nacionalistas que apontavam as 

especificidades das comunidades eslavas para justificar e ou alimentar projetos exclusivos 

também surgiam. Para isso, suas lideranças políticas nacionalistas evidenciavam as 

divergências históricas, religiosas e linguísticas (PAVKOVIC, 2000). 

  Uma dessas emergências era do povo sérvio, que foi concomitante à formação durante 

o século XIX de seu Estado independente. A religião ortodoxa neste caso era o principal 

marcador cultural desse estado (RUSINOV, 2003). A Sérvia era um Estado relativamente 

homogêneo, sem riscos reais de ser assimilado por uma outra etnia dominante ou competitiva. 

Logo, o nacionalismo sérvio tem na sua origem ser externamente orientado e fortemente 

expansionista (RUSINOV, 2003). O propósito era de unificar os sérvios étnicos em um único 

Estado, de forma a ampliar suas fronteiras e formar a “Grande Sérvia”. Sintetizando a política 

através da máxima de “unir todos os sérvios em um único Estado” (RUSINOV, 2003). Embora 

defendessem que houvesse a unificação dos povos eslavos com seu domínio político, os 

principais advogados do nacionalismo sérvio viam com certa desconfiança o ideal que o 

iugoslavismo representava, interpretado como se houvesse um disfarce para o expansionismo 

católico e o nacionalismo croata (RUSINOV, 2003). Sobretudo, a ideia supranacionalista 

iugoslava, só foi adotada pela elite política sérvia quando serviu para justificar os seus projetos 

de expansão e a promoção de seus interesses nacionais. Nesse mesmo caminho, a união dos 

eslavos do sul só aconteceria sob a tutela sérvia, o único Estado eslavo que era independente na 

região que, por isso, entendia por direito ser o centro político de um potencial estado eslavo que 

fosse unificado (RUSINOW, 2003).  

Em paralelo, o nacionalismo croata emergia e no centro desse projeto de nacionalismo 

estava uma alegada continuidade histórica do então Reino Medieval Croata dos séculos X e XI, 

que fora subjugado pelos húngaros em 1097. A crença fundacional que permeava o 

nacionalismo croata passava por seu direito histórico e a sua resistência política frente às 

políticas assimilacionistas perpetradas pelos seus algozes. Portanto, a tentativa de se negar um 
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estado croata que fosse independente era interpretado como uma tentativa de assolar sua 

identidade nacional (PAVKOVIC, 2000). Assim, a ideia de autonomia indenitária croata era 

apresentada como uma luta milenar, e não só por autonomia política, mas também pelo seu 

próprio direito de tê-la. Desta maneira, existia também a variante croata do frame iugoslavista, 

a qual a resolução da “questão croata” dentro de um Estado eslavo (con) federado era defendida. 

Neste contexto, a nacionalidade croata gozaria de certa autonomia política dentro de uma 

política supranacional única (CIPEK, 2003). Mesmo que desenvolvido por expoentes croatas, 

como o linguista Ljudevit Gaj, o frame de supranacionalidade não foi popular na política 

provincial croata no pré-Primeira Guerra (CIPEK, 2003).  

Não obstante, e embora uma coalizão entre os sérvios e os croatas tenha sido 

hegemônica na assembleia local croata, a união teve como base os interesses individuais de 

cada grupo, e não no desejo de estabelecer as bases para uma união eslava. Somando-se aos 

nacionalismos croatas e sérvios, ainda se pode destacar o esloveno, que foi se intensificando e 

desenvolvendo através da padronização e disseminação de um só idioma, sendo uma variação 

do dialeto Kajkavian (RUSINOV, 2003). 

   Já o povo eslavo muçulmano que habitava o território da Bósnia-Herzegovina, não 

tinha como projeto a ideia de um nacionalismo próprio, mesmo que representando uma grande 

parcela da população islâmica em território iugoslavo (BOUGAREL, 2003). Décadas antes da 

Primeira Guerra Mundial, seus atores se dividiram entre intelligentsia4  secular e lideranças 

religiosas. Onde os primeiros eram vistos como uma oposição ao abdicarem da religião 

enquanto principal marco para uma identidade sem, portanto, criar um nacionalismo próprio e 

dessa maneira, subordinavam-se aos projetos nacionais croata e sérvio. Essa parcela da 

população não se identificava como “muçulmana”, mas sim como sérvios ou croatas “de fé 

islâmica; e as lideranças religiosas que abdicaram de um projeto de construção nacionalista com 

intuito de criar uma aliança que fosse estratégica com as autoridades austro-húngaras, 

justamente pelo desejo de preservar a identidade e as instituições religiosas islâmicas 

(BORGAREL, 2003). 

 Mas foi durante o século XX que os eslavos muçulmanos passaram a adotar o 

iugoslavismo em busca justamente da proteção contra os nacionalismos e políticas 

assimilacionistas de seus vizinhos sérvios e croatas, que buscavam controle territorial sobre a 

Bósnia-Herzegovina. A ideia de uma identidade iugoslava atraia o povo eslavo muçulmano por 

                                                
4 Termo que se refere a vanguarda intelectual ou artística de qualquer país. 

 



23 

 

lhe permitir a liberdade religiosa, já que os sérvios tinham como característica indenitária a 

religião ortodoxa, assim como o catolicismo era uma característica do povo croata (RADIC, 

2003). Por fim, mesmo que os bósnios de origem muçulmana tenham contribuído pouco para 

que houvesse a formação ideológica da Iugoslávia, foram eles os últimos que provavelmente 

sustentaram de forma sincera a formação do Estado único (BORGAREL, 2003). Além disso, a 

política global nos anos 1910, especialmente no pós-Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 

também faz compreender a formação do primeiro Estado iugoslavo: o Reino dos Sérvios, 

Croatas e Eslovenos. 

 

2.3 A SEGUNDA IUGOSLÁVIA 

 

 Após a invasão nazista à então União Soviética, o Partido Comunista da Iugoslávia 

engajou-se na Segunda Guerra Mundial em junho de 1941 – criando, assim, a “Unidade de 

Guerrilha para Libertação Nacional Iugoslava”, que atuava sob o comando de Josip Broz Tito 

que intervia através de atos de sabotagem em território ocupado. Os soldados ficaram 

conhecidos como Partisans5  e, de acordo com o comandante alemão em território ocupado, o 

General Franz Boehme, para cada soldado alemão que fosse ferido, 50 soldados sérvios seriam 

assassinados; e para cada soldado alemão morto, esse número poderia subir para 100. Ainda 

que fossem vítimas de ofensivas dos militares do Eixo, ofensivas essas que quase dizimaram os 

Partisans, foi através da força de atração que tinha entre os diferentes povos que o movimento 

conseguiu se reestruturar. E, também, por atuar como guerrilhas, e não exércitos, que foi 

possível se manter em constante movimento, como também contar com o reforço dos 

sobreviventes de massacres como os de Ustashe e Chetniks, assim como de retaliações alemãs. 

Neste momento, os iugoslavos se viam em um movimento supranacional, se compondo de 

diversos grupos comprometidos com a libertação do seu país frente à uma ameaça de ocupação 

estrangeira (PAVKOVIC, 2000). O slogan “fraternidade e união” propagava a ideia de uma 

Iugoslávia construída justamente na harmonia e equidade entre todos os seus grupos e ou 

nações, o que rejeitava visões que pudessem ser nacionalistas e ou supremacistas (PAVKOVIC, 

2000).  O resultado foi uma composição etnicamente mais variada, onde em 1944 a região era 

composta por 44% de sérvios, 30% de seus membros croatas e consecutivamente, 10%, 5%, 

                                                
5 Palavra sérvia para “guerrilha”. 
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2,5%, e 2,5% de eslovenos, montenegrinos, macedônios e bósnios-mulçumanos (RAMET, 

2006).   

     Os “Comitês de Liberação” foram uma das estratégias desenvolvidas pelos Partisans, 

que aconteciam nos territórios já conquistados, e eram coordenados por grupos simpatizantes 

ou por membros locais relacionados ao movimento, criando, assim, as bases para a construção 

do Estado Comunista no pós-guerra (PAVKOVIC, 2000). Além disso, foi em novembro de 

1942 que na cidade de Bihac (BiH) , foi criado o que ficou conhecido como Conselho 

Antifascista para a Libertação dos povos da Iugoslávia ou AVNOJ6   e foi nessa instancia que 

as principais decisões para um  pós guerra foram tomadas. A exemplo, foi proclamado nesse 

mesmo parlamento na cidade de Jajce, durante sua segunda reunião, que Comitê seria um 

governo único e legítimo, com objetivo de instituir uma Federação iugoslava com respeito aos 

princípios nacionais (RAMET, 2006). O movimento teve como principal apoio o auxílio técnico 

e militar dos exércitos aliados, bem como a capitulação italiana em 1943 (RAMET, 2006). 

Entretanto, a contrapartida à essa ajuda veio no próximo ano, quando um acordo entre Tito e o 

governo iugoslavo no exílio foi forçado por Londres, com o comando do político croata Ivan 

Subasic. Desta maneira, o governo de coalisão foi estabelecido para o pós-Guerra, onde fora 

estabelecido o comprometimento de todas as partes. Portanto, os comunistas se 

comprometeriam com o pluralismo político, bem como os princípios da democracia liberal, 

enquanto os políticos que estavam no exílio reconheceriam e legitimariam o Conselho 

Antifascista para a Libertação dos povos da Iugoslávia, como governo temporário até o 

estabelecimento de eleições para a Assembleia Constituinte (RAMET, 2006). Esse governo 

provisório foi então formado em fevereiro do ano de 1945 com o retorno daqueles políticos que 

estavam no exílio e que foram incorporados à AVNOJ. O cargo de primeiro ministro foi 

assumido por Tito.   

Assim, esses preparativos para que houvesse o Estado Comunista antecederem o que 

fora as eleições para a Assembleia Constituinte, que ocorreu em novembro de 1945. Entre as 

ações, estavam a criação do Departamento para a Defesa do Povo7, em maio de 1944. Todavia, 

o que seria inicialmente projetado como um serviço para segurança estatal, foi transformado 

em um instrumento de terror e repressão de dissidências e oposições políticas, sob o comando 

do sérvio Aleksandar Rankovic (BENSON, 2004). Houve, também, um outro passo 

                                                
6 Sigla do Croata Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije que quer dizer Conselho Antifascista 

para a Libertação dos povos da Iugoslávia. 
7 Ou OZNA sigla em croata para Odjeljenje za zaštitu naroda. 



25 

 

fundamental: o congresso fundacional dos povos iugoslavos, que ocorreu em agosto de 1945, 

pondo fim ao pluralismo político que exista, assim como foi criada a Frente Popular. E foi sob 

o comando direto de Tito, que ela foi centralizada de modo que houvesse o controle comunista 

sobre as instituições iugoslavas, sendo elas estatais e civis, usando como justificativa a ideia de 

união pela reconstrução do país (BENSON, 2004).  

Ainda que alguns expoentes políticos iugoslavos renunciassem a seus postos como 

forma de represália, boicotando também as eleições, a Frente Popular assegurou expressiva 

vitória, onde conseguiu total controle no tocante a Assembleia Constituinte. Como 

consequência, os comunistas garantiram não só o monopólio sobre a construção organizacional, 

mas também institucional do novo estado Iugoslavo (RAMET, 2006). Como resultado também, 

essa confirmação comunista expurgou políticos e estima-se que entre 100-250 mil pessoas 

tenham morrido no pós-guerra (BENSON, 2004). E entre essas vítimas, a estimativa é que 

estavam 18 mil eslovenos e 50 mil croatas, que foram acusados de serem membros ou por 

colaborar com visões fascistas (BENSON, 2004). Foram vítimas pessoas como comerciantes, 

agricultores enriquecidos e também membros da intelligentsia sob a acusação de que seriam 

“inimigos de classe”, com o fim de eliminar potenciais oposicionistas (PAVKOVIC, 2000). E, 

apesar dos massacres, houve a consolidação do regime comunista através da Constituição que 

fora aprovada em 31 de janeiro de 1946. Onde foi proclamado, então, a República Federativa 

dos Povos da Iugoslávia, no qual integrando 6 unidades federativas: Bósnia-Herzegovina, 

Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e Sérvia. Entretanto, essa não seria a única 

constituição estabelecida, o que refletiu nas mudanças consideráveis na política da Iugoslávia 

ao longo de 50 anos de sua existência. 

Após compreender os frames atuantes na política da região dos Bálcãs, é importante 

salientar como eles foram os principais instrumentos no projeto de formação, bem como de 

deterioração política dos dois Estados Iugoslavos. Frames esses que são trabalhos no roteiro de 

In the land of Honey and Blood (2011). Também é importante lembrar que, durante o século 

XX, tiveram transformações em cima de transformações do que seriam ideais nacionalistas e 

supranacionalistas, que acentuam as evoluções na política na região dos Bálcãs. Todas as 

variações que existiram no contexto não só histórico e doméstico, mas também internacional 

levaram às mudanças nos discursos hegemônicos das elites políticas eslavas, de modo que ora 

favorecia a cooperação e, justamente, o iugoslavismo, ora favoreciam o isolacionismo político, 

e, portanto, as políticas separatistas através do próprio movimento de securitização, que será 

estudado nos próximos capítulos.  
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3  MARCO TEORÍCO:  MOVIMENTO SECURITIZADOR ESCOLA DE 

CONPENHAGUE 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Após entender a complexidade histórica e, principalmente, entender como todo o 

movimento de cooperação e separatismo foi desgastando a relação entre os povos e como a 

identidade sérvia foi sendo construída nessa conjuntura, este capítulo tem como objetivo  chegar 

à ideia da securtitização da identidade sérvia através do embasamento teórico que permeia o 

que é  e quais são as características de um tema até que ele seja securitizado de acordo com a 

Escola de Copenhague8. Sendo isso feito, em conjunto com essa seção, o quarto capítulo será a 

junção do arcabouço histórico mais a teoria, que sustentarão a hipótese de que as cenas 

analisadas do filme podem perpetuar a ideia de securitização da identidade sérvia, logo, 

importantes para o quinto e último capítulo deste trabalho.  

Com o intuito de desenvolver conceitos e quadros analíticos com uma perspectiva mais 

abrangentes que a questão militar, este capítulo irá trazer a abordagem da Escola de 

Copenhague, no qual propõe então que, nas análises de segurança, questões além dessas como 

sociais, políticas, ambientais e econômicas passem a ser consideradas (TANNO, 2003). Desta 

forma, a ideia desse capítulo é desenvolver questões para além de militares relacionadas ao 

conflito dos Bálcãs, ou seja, onde antes os estudos da ISS9 focavam principalmente em sua base 

em questões militares-estratégicas onde o Estado era o principal ator (BUZAN et al, 1997),  

passa a ter dentro das Relações Internacionais espaço para serem desenvolvidas de forma mais 

ampla a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, sendo influenciado também pelo contexto 

da Guerra Fria, a formação das identidades sociais (BUZAN; HANSEN, 2009) e o uso 

estratégico delas. Algumas das contribuições mais importantes da Escola de Copenhague para 

o estudo da ISS foram (i) as novas unidades da análise de segurança; (ii) a abordagem 

multissetorial da segurança e (iii) o conceito de securitização (GUEDES, 2009), que será 

utilizado neste trabalho.  

Essa mudança no arcabouço teórico criada por Buzan e introduzida pela Escola de 

Copenhague ocorreu de forma lenta e gradual. Muitas dessas realizadas somente a partir da 

                                                
8 Nomenclatura dada pelo crítico McSweeney (1996) relacionado à Securitização Societal elaborada por Buzan et 

al. (1997). 
9 Sigla do termo original em inglês International Security Studies. 
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descoberta de determinados limites empíricos às proposições teóricas da Escola, (WÆVER et 

al, 1993). No contexto de guerras étnicas no Leste Europeu foi possível perceber que a teoria 

base até então perdera sua relevância, pois era incapaz de analisar o conceito de segurança para 

além de outras entidades que não só o Estado. É neste ponto, então, onde ocorre a ruptura da 

lógica onde o Estado é o principal ator no conceito de estudo de segurança e surge a vinculação 

com identidades nacionais. A pesquisa passou a ser voltada tanto para a segurança estatal 

quanto para a segurança “societal10” (TANNO, 2003). Compreende-se aqui, para tanto, a teoria 

em que a ameaça seria algo socialmente construída e aceito por uma determinada audiência – 

neste caso para o povo sérvio, para ser bem-sucedida. Logo, nega-se a existência de fatores 

essenciais ao objeto percebido enquanto ameaça e esse processo intersubjetivo socialmente 

construído como ameaça, é chamado de securitização. (BUZAN et al, 1997). Desta maneira, 

portanto, [s]ecuritização é quando se é bem-sucedido em construir algo enquanto ameaça 

potencial a um objeto de referência e essa construção é então usada para apoiar medidas 

extremas em resposta (BUZAN, 2008). Partindo dessa análise sobre os fatores da securitização 

identidade sérvia que será possível entender sua perpetuação no filme In the land of Blood and 

Honey (2011).  

 

3.2 PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO 

 

Como supracitado, a securitização é, portanto, para a Escola de Copenhague, um 

processo no qual o discurso é utilizado como ferramenta para construir no âmbito social uma 

ameaça no qual o resultado final visa legitimar a adoção de medidas excepcionais ou extremas 

que normalmente não seriam aceitas em um debate político regular (BUZAN et al., 1997). 

Logo, nesse processo, um assunto será posicionado como urgente dentro do debate político, 

considerando as variações onde ele poderá (a) não ser politizado e estar fora do debate político; 

(b) politizado, onde o assunto é de debate político e que possui políticas públicas 

predeterminadas, e (c) os que apresentam níveis de ameaça e necessitam de medidas de 

emergência e que não necessariamente irão respeitar os procedimentos políticos estabelecidos 

(BUZAN et al, 1997). A figura 1 apresenta as premissas desse movimento de securitização: 

 

 

                                                
10 O conceito de societal é determinado pelo risco que uma comunidade corre, geralmente por seus princípios de 

identidade coletiva (BUZAN et al, 1997). 
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              Tabela 1 Processo de securitização 

 

 

Fonte: BUZAN et al (1997); PEOPLES; VAUGHAN-WILLIAMS (2010) 

 

Através da tabela 1 é possível perceber o que é chamado de movimento securitizador, 

onde um assunto migra do espectro de politizado ao securitizado. E é através da fala ou discurso 

que esse movimento ocorre, pois são neles que há apresentação do objeto em discussão como 

ameaça existente. Entretanto, segundo Barry Buzan et al (1999), para que esse movimento seja 

eficaz, ele conta com três elementos que são chaves: um objeto que seja referência, um ator 

securitizador e uma audiência para o assunto tratado. Logo, o objeto de referência será aquilo 

que possui uma ameaça à sua existência e que deverá, portando, ser defendido. Será por meio 

do discurso que o ator securitizador irá levantar a ideia de ameaça ao objeto em questão. E, por 

fim, com a possibilidade de aceitar ou recusar o discurso com o fim de legitimação das ações 

com cunho emergencial, terá a audiência (BUZAN et al, 1999; WÆVER, 2008).   

Pode-se dizer que o principal elemento da teoria é o discurso, por ser ele o responsável 

pela ligação e a coerência entre os demais conceitos. É através do discurso que será identificado 

os três elementos chaves supracitados: a possível ameaça existencial, o objeto para referência e 

a pretendida audiência; é evidenciável em alguns casos as próprias medidas extraordinárias 

dentro da fala e ou discurso. Não obstante, o ator securitizador será responsável também por 

realizar esse movimento de securitizar determinado tema através do próprio ato de fala. A 

securitização não é apenas um conceito, mas uma prática social que visa por meio do discurso 
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ressignificar as ideias dos atores envolvidos sobre a realidade (HANSEN, 2000). Esse processo 

não ocorre em um vazio existencial, mas em consonância com o contexto externo no qual o 

assunto está inserido. É necessário que a realidade e o discurso estejam ligados (BALZACQ, 

2005); o que consequentemente constrói intersubjetivamente não apenas a ameaça existente, 

mas também o objeto de referência e o ator securitizador (HANSEN, 2000). 

  

3.3 DA SECURITIZAÇÃO DA IDENTIDADE AO ESTUDO DOS CONFLITOS ÉTNICOS 

RACIAIS  

 

Da teoria que a Escola de Copenhague propôs segundo Buzan, é possível identificar 

então que sua contribuição para o campo de Segurança Internacional permitiu que se 

considerassem questões para além de militares como objeto principal de estudo, ou seja, como 

na ideia deste trabalho, o próprio cinema como ferramenta política.  Quatro são os setores que 

apontam como possíveis de securitização: ambiental, político, econômico e societal ; sendo 

todos com seus princípios organizacionais únicos (BUZAN et al, 1997). Em conflitos étnicos-

nacionais como o que ocorreu na Bósnia entre 1992 e 1995, o setor societal é o  principal centro 

de análise, pois o princípio organizacional que centraliza o processo de securitização é a 

identidade de uma ou várias coletividades. Logo, ao identificar as coletividades como principal 

argumento do discurso securitizador, os demais elementos se alinham: (i) o objeto de referência 

passa a ser uma comunidade com sua identidade específica; (ii) o porta-voz das causas 

comunitárias legitimado que será o ator securitizador, onde irá levantar a ameaça existente com 

relação ao grupo rival e (iii) audiência alvo, que será aquela no qual tem sua existência 

ameaçada.  Assim sendo, o proposito real do processo de securitização é legitimar ações 

extraordinárias, que não seriam possíveis dentro do processo político regular (BUZAN et al., 

1997; WÆVER, 2008). 

 

 

       Tabela 2 : Movimento Securitizador dentro do campo Societal 

 

Elementos textuais Aplicação 

Objeto de 

Referência: 

Grupo que se identifica através das suas 

crenças/valores de forma coletiva 
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Ator Securitizador: Estado ou um Político será o porta-voz da 

coletividade 

Audiência: Público-alvo será o que vê sua 

identidade/coletividade em ameaça 

Ameaça existencial: Será aquela comunidade no qual é 

considerada como rival e ou nociva 

Discurso: Sua sobrevivência/existência está ameaçada 

(objeto de referência) 

Medida extrema: A violência como estratégia de 

solução/prevenção 

Fontes: BUZAN et al. (1997); WÆVER (2008).  Nossa compilação. 

 

 

Nacionalismos são fenômenos modernos, que foram difundidos e construídos nos 

últimos três séculos simultaneamente à objetificação do Estado-nação (HOBSBAWM, 2008; 

ANDERSON, 2008). Ainda segundo os autores, a sua genealogia aponta este fenômeno como 

moderno e o nacionalismo também é um produto cultural que foi ao longo do tempo modulado 

e adaptado para diferentes contextos sociais, transpondo a visão histórica, o povo e a cultura 

como coisas únicas. A nação significa para o autor “uma comunidade política imaginada”, no 

qual o nacionalismo é o movimento canalizador ideológico e legitimador (ANDERSON, 2008). 

No mesmo caminho, a ideia de identidade coletiva transita entre as circunstâncias analisadas 

como raça, religião, etnicidade, nacionalidade entre outros aspectos (BUZAN et al, 1997).  

O Estado então é visto como ator responsável no papel de fomentar o nacionalismo 

através de uma “engenharia social e ideológica no qual é consciente e deliberada” 

(HOBSBAWM, 2008). Logo, é através da apropriação de sentimentos popularizados que são 

pré-existentes que o Estado molda com o propósito de transforma-los em ferramentas políticas 

de considerável utilidade (HOBSBAWM, 2008). Mesmo que o nacionalismo seja originário 

dos séculos XVIII e XIX, ele é um fenômeno que não ficou restrito àqueles tempos e foi 

insistentemente adotado no século XX com objetivo de sustentar e legitimar políticas e 

movimentos sociais, como foi observado no início da década de 90 com o fim da Iugoslávia, se 

transformando em uma valorosa ferramenta política (HOBSBAWM, 2008).  

Por conseguinte, ao que se propõe a teoria de securitização societal não é trazer como 

objeto de análise ao estudo identidades coletivas, mas entender o processo no qual essas 
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coletividades são tidas como ferramentas por atores securitizadores com propósitos únicos 

(HANSEN, 2000; WÆVER, 2008). Enfim, é reconhecido como premissa que as identidades 

estão em constante mudança, porém, será através do movimento de securitização que elas se 

tornam um objeto, material, ou seja, construindo uma ideia de ameaça que poderá advir de uma 

outra identidade (BUZAN et al., 1997; WÆVER, 2008).  

 

(…) apesar de permanecer uma escolha política e pessoal se identificar com 

uma coletividade ao compartilhar alguns traços em contraste com outros laços, sejam 

eles históricos ou contemporâneos disponíveis. Ameaças à identidade são sempre uma 
questão de construção de algo como ameaçador a um “nós” – frequentemente 

contribuindo para a construção e reprodução desse “nós”. Qualquer “identidade” 

nossa pode ser construída em muitas formas diferentes, e frequentemente a questão 

principal que decide se conflitos de segurança vão emergir é se uma ou outro auto 

definição vence na sociedade. (BUZAN et al., 1997, p. 120. tradução nossa11).  

 

 

Visto que o próprio conceito de segurança saiu do nível militar e atingiu o societal, 

podemos entender que ao aplicarmos a ideia de que o cinema também pode ter saído do objetivo 

comum de diversão para ferramenta política, a própria utilização do mesmo pode ser um canal 

condutor de debates políticos.  Ainda que o movimento de securitização não pode, assim como 

apontam algumas discussões teóricas recentes, se limitar ao processo de discurso, pois isso 

limitaria a capacidade explicativa da própria teoria, sua compreensão seria mais vista como uma 

ótica de estratégia e pragmatismo no qual se utiliza de condições externas ao discurso em si 

para prender a audiência, e aumentar assim suas chances de se ter sucesso (BALZACQ, 2005). 

Neste caso, a relação entre a narrativa do filme e sua relação com a audiência.  

 

4  SECURITIZAÇÃO DA IDENTIDADE SÉRVIA  

 

4.1INTRODUÇÃO  

 

A base teórica apresentada no capítulo anterior será de suma importância para entender 

o processo de secutização da identidade sérvia, bem como a descentralização e, posteriormente, 

                                                
11 [..] but it nevertheless remains a political and personal choice to identify with some community by emphasizing 

some trait in contrast to other available historical or contemporary ties. Threats to identity are thus always a 

question of the construction of something as threatening some “we”—and often thereby actually contributing to 

the construction or reproduction of “us.” Any we identity can be constructed in many different ways, and often the 

main issue that decides whether security conflicts will emerge is whether one or another self-definition wins out 

in a society. (BUZAN et al., 1997, p. 120) 
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a ruptura dos povos da região dos Bálcãs foram cruciais nesse movimento. Não obstante, a ideia 

deste capítulo é trazer a base das hipóteses trabalhadas neste trabalho, onde: (i) In the Land of 

Blood and Honey (2011)  trabalha com temas já securitizados e (ii) o filme acaba por perpetuar 

temas securitizados da identidade sérvia, ou seja, de que ela está sob constante ameaça com 

relação à identidade mulçumana sob a ótica da teoria de securitização trabalhada por autores da 

Escola de Copenhague como Barry Buzan.  

Afinal, o processo de se redescobrir religiosamente na Iugoslávia foi, assim, marcado 

pela retomada e eclosão de sectarismos, o que fez agravar ainda mais as tensões étnico-

nacionais despertadas na década de 1980.  Padres, bispos e imãs tiveram participação ativa 

nesse processo de instrumentalizar a política do discurso religioso, legitimando projetos 

políticos nacionalistas e excludentes que levariam ao conflito (RADIC; VUKOMANOVIC, 

2003). As principais lideranças sérvias atuaram, portanto, como os agentes estratégicos dessa 

securitização da identidade sérvia como representado no filme, com apoio de outros atores para 

difundir sua mensagem, como a cultura popular, a mídia, e não menos importante, a religião. E 

é nesse contexto de legitimar discursos, que o filme mergulha na história dos Bálcãs, mais 

especificamente dos povos bósnios-sérvios e bósnios-mulçumanos e na motivação de cada povo 

dentro do conflito e, através da narrativa transmite a ideia de que a identidade sérvia esteve sob 

constante ameaça durante toda a história de coexistência entre as etnias.  

 

4.2 PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO IDENTIDADE SÉRVIA  

 

O discurso e projeto nacionalista volta a fazer parte da política iugoslava durante os anos 

de 1980. Contudo, desta vez a ausência de lideranças comunistas importantes do pós-guerra, 

como Kardelj e Tito, esse que fora uma figura mediadora nas tensões internas do partido nas 

décadas anteriores, era sentida. Ele havia servido como mediador nas questões políticas e 

econômicas, como também nacionais e republicanas. A intermédio de Tito que foi possível a 

retomada da ordem política, por exemplo, quando a onda nacionalista croata ameaçou à 

estabilidade do país na década de 1970 (JOVIC, 2003). E, a despeito disso, o esboço da política 

institucional da Constituição de 1974 somou-se também à morte de Tito, em maio de 1980, se 

tornando mais um fator de instabilidade na região. Em suma, uma vez que as instituições criadas 

pela Constituição tinham como ideia dar mais autonomia as repúblicas e, consequentemente, 

impedir não só a centralização do poder político, mas, principalmente, em uma única figura. 
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Desta maneira, a constituição de 1974 se fazia como um instrumento com objetivo de prevenir 

qualquer um de tornar-se um ‘novo Tito’ após sua morte (JOVIC, 2003).  

A descentralização da Iugoslavia foi consolidada em maio de 1980, garantindo 

prevalência às repúblicas em detrimento de um poder que fosse central. O coletivo passou a ser 

exercido através de uma junta presidencial – na qual previa que as decisões deveriam ser 

tomadas de forma conjunta e unânime. Mesmo que com esse novo arranjo, algumas das 

federações que formavam a então Iugoslávia, não se sentiam contempladas. E, entre os que não 

estavam felizes, estavam representantes da República Sérvia, onde o aumento nas prerrogativas 

políticas de suas províncias autônomas, Voivodina e Kosovo, era tido como uma afronta à sua 

independência e, sobretudo, sua soberania (JOVIC, 2003). A situação se agravou ainda mais a 

partir de 1981, quando novas revoltas passaram a eclodir no Kosovo. Essas revoltas foram 

essencialmente motivadas por uma demanda de maioria albanesa para que houvesse 

reconhecimento do status de República para a região. Pode-se, então, dizer que a situação na 

província kosovar foi o estopim e a principal motivação para que houvesse a ascensão do 

nacionalismo entre os sérvios. O que não distante, esse que que seria o principal responsável 

pelos acontecimentos durante a década seguinte na Iugoslávia, logo, durante as guerras de 

secessão (JOVIC, 2003). 

Contudo, as barbáries relatadas no Kosovo, como também o descontentamento com a 

constituição de 1974 somado as crises que ocorreram nos anos de 1980, impactaram e foram 

responsáveis pelo despertar nacionalista sérvio - ou seja, foram partes importantes na 

legitimação do nacionalismo como parte do discurso étnico-nacional. Com esse novo contexto, 

a própria perspectiva sérvia com relação à Iugoslávia mudou, tornando os anos durante o 

iugoslavíssimo como anos de repressão e privação (RAMET, 2006).  

Ainda no cerne deste discurso, estava a premissa de que os sérvios seriam as vítimas de 

um projeto político deliberadamente discriminatório durante os anos da união iugosvalista, e 

que o resultado era um grande atraso na economia e ameaças à sua segurança (SANU, 1995). 

Entre os perigos que supostamente a população sérvia corria, estava a discriminação de sua 

população na Croácia, bem como ameaças de um genocídio dos sérvios que viviam no kosovo, 

risco esse que viria de seus concidadãos albaneses (SANU, 1995). A saída formulada pelos 

expoentes intelectuais na época era, então, fortalecer as respectivas estruturas nacionais, 

portanto, República Sérvia, como também as federais como a melhor estratégia para defesa dos 

seus interesses (SANU, 1995).  Essa saída proposta resultou no que ficou conhecido como 
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slogan “Sérvia Fortalecida, Iugoslávia fortalecida”, muito utilizado por apoiadores em diversos 

comícios e demonstrações nos anos 1980 (RAMET, 2006). 

Entretanto, em contrapartida a política de “Sérvia fraca, Iugoslávia fortalecida” foi 

praticada durante os anos comunistas (SANU, 1995), e sua finalidade era a de fortalecer os 

interesses nacionais tanto da Croácia quanto da Eslovênia, interesses esses representados por 

Tito e Kardelj, respectivamente. Esse discurso nacionalista sérvio foi nomeado como um “frame 

de crise” (OBERSCHALL, 2000). Desta maneira, é possível definir que existe uma estrutura 

mental que conecta pessoas, grupos e ou povos em uma narrativa que carrega ideias nas quais 

o mundo social ganha mais sentido e pode ser comunicado e compartilhado entre indivíduos 

(SNOW et al, 1986; OBERSCHALL, 2000). Afinal, esse frame de crise derivaria, portanto, do 

sentimento coletivo baseado em experiências negativas, e utilizado como principal ferramenta 

na dissolução do projeto de Iugoslávia com uma finalidade única: como tática para convencer 

um povo de que existe uma ameaça à sua existência e, tão logo, acerca de se haver a necessidade 

de adotar medidas extraordinárias, uma vez que essas não seriam adotadas através de uma 

política tradicional (OBERSCHALL, 2000; BUZAN, 1997).  

De acordo com o processo de securitização de um determinado tema como apontado 

por Buzan (1997), uma de suas características estruturais está o movimento de algo politizado 

à securitizado, que normalmente possui um agente securitizador (neste caso o Estado ou um 

Político será o porta-voz da coletividade) que, por “falar de segurança”, é ele quem realiza tal 

movimento securitizador, através do ato de fala, o objeto de referência e a ameaça existencial 

(BUZAN et al, 1997). Portanto, em situações onde a identidade é o princípio orgânico de um 

projeto político, o ator securitizador usualmente se apresenta como o porta voz legítimo de 

causas que sejam comunitárias (BUZAN et al, 1997; WÆVER, 2008). Logo, no caso iugoslavo, 

este papel foi conduzido por lideranças políticas tanto sérvias como sérvio-bósnias, auxiliados 

por intelectuais relevantes. A resumir, líderes ao manipular as tensões e acirrar divisões, estão 

declarando (saber) os riscos à eclosão de violência coletiva se isto servir seus interesses. E não 

há ligação inevitável entre religião, etnia, raça, portanto, identidade à violência coletiva 

(OBERSHALL, 2006).  

Também é neste mesmo contexto, que Slobodan Milosevic foi um dos principais líderes 

políticos, onde ocupou cargos como o de presidente da República Sérvia entre os anos de 1989 

e 1997 e presidente da República Federal da Iugoslávia nos anos de 1997 a 2000. Isso porque 

seu discurso político foi ao encontro das recomendações feitas pela Academia Sérvia de 
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Ciências e Artes12, que teve um Memorando vazado em 1986. Afinal, como principal estratégia 

política, ele adaptou ao seu discurso a ideia de uma “Sérvia fortalecida, Iugoslávia fortalecida” 

com fim de não só ascender, mas também o de influenciar o poder central (DJILAS, 1993; 

RAMET, 2006).  

Ao impor tais medidas no seu discurso, Milosevic incorporou o “político sérvio 

proativo, respondendo à solicitação do Memorando, tornando suas reivindicações em política, 

como a revisão constitucional para reivindicar a independência das então províncias autônomas 

na Sérvia. Logo, esse discurso de Milosevic foi essencialmente marcado pela 

instrumentalização do discurso de um supranacionalismo iugoslavo, onde a defesa do Estado 

federal tinha como principal objetivo o de garantir sua prevalência sobre a unidade territorial, 

bem como o controle do governo central (PAVKOVIC, 1998; PAVKOVIC, 2003; TOAL; 

MAKSIC, 2013). Entretanto, seu discurso protetor do supranacionalismo escondia seu objetivo, 

ou seja, tinha uma finalidade política implícita: era uma ferramenta estratégia para a garantia 

da hegemonia sérvia e, ainda seus interesses mais profundos, a hegemonia política do próprio 

Milosevic no governo federal. Todavia, seus planos deram quase certo e, foi em março de 1989, 

que políticos diretamente ligados e alinhados com Belgrado ocuparam os mais altos cargos 

como os de lideranças provinciais e da república montenegrina, o que lhe dava controle sobre 

quatro votos na presidência coletiva (RAMET, 2006). 

 Ainda que Milosevic também tenha adotado uma retórica com viés mais democrático e 

pacifista com o fim de legitimar-se politicamente com relação ao Ocidente e, mais importante, 

aos Estados Unidos, uma análise mais aprofundada de seus atos contestam suas declarações 

políticas – atos esses que o apontam como principal interlocutor do nacionalismo nas repúblicas 

e províncias no qual tinha seus interesses políticos envolvidos (RAMET, 2006). De forma mais 

contundente, outras lideranças também assumiram um papel mais radical na política iugoslava 

com relação ao discurso nacional, indo pelo caminho da xenofobia e chauvinismo, dando 

Milosevic a oportunidade de um discurso mais brando e mais “legalista”.  Entre os atores 

políticos mais relevantes estão os nacionalistas servo-bósnios Radovan Karadzic, Biljana 

Plavsic e Vojislav Seselj sendo esse último líder do Partido Radical Sérvio (PRS), assim como 

de milícias paramilitares que vieram a atuar nos conflitos da Croácia e Bósnia e Herzegovina. 

Seselj, bem como outras lideranças políticas que foram destaque no final da década de 1980, já 

havia sido preso devido a suas aproximações ao discurso nacionalista. Foi no ano de 1985 que 

                                                
12 Ou em sérvio Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU  
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Seselj se tornou réu ao (re) produzir um mapa nacionalista onde a Sérvia era retratada com 

fronteiras ainda mais ampliadas (e sobretudo, às custas da Bósnia) (RAMET, 2006).  E foi 

através da análise de seus discursos que foi possível encontrar sua base o nacionalismo em seu 

mais alto nível e a defesa retórica do que seria a “Grande Sérvia” OBERSCHALL, 2006). E foi 

ainda devido a esse discurso, que Seselj não só achou uma maneira de advogar pela expansão 

do território da república, mas também o direito a dominar e subordinar dos demais povos da 

região, sendo eles eslavos ou não, uma vez que os não consideram nacionalmente equivalentes 

(OBERSCHALL, 2006). Por assim dizer, Seselj acreditava em uma Sérvia única, uma “nação 

histórica” nos Bálcãs, justificando seu domínio sobre seus vizinhos (OBERSCHALL, 2006).   

Ademais, na Bósnia-Herzegovina, o papel de defesa da “nação sérvia” ficou sob a 

responsabilidade do hegemônico Partido Democrático Sérvio (PDS) e foi através da liderança 

de Radovan Karadzic e Biljana Plavsic, que o partido e seus líderes foram os principais 

responsáveis pelas maiores atrocidades que ocorreram na Bósnia-Herzegovina, sob a 

justificativa da defesa da nação sérvia e seu direito à autodeterminação (KARADZIC, 1991; 

TOAL, MASICK, 2013). No seu ápice, as forças servo-bósnias não só chegaram a ocupar 76% 

do território bósnio e perpetraram agressões como o cerco de Sarajevo (1992 1995), mas 

também foram os responsáveis pelo massacre de Srebrenica (1995).  Mas, mesmo tendo um 

papel importante como agentes securitizadores, essas lideranças políticas também contaram 

com auxílio de outras organizações e instituições para propagar e consolidar ainda mais seu 

discurso, como, por exemplo, organizações de intelectuais, grupos de extremistas e 

paramilitares13, e, não menos importante, a mídia local (OBERSCHALL, 2006).  

A complacência da Igreja Ortodoxa foi benéfica para o movimento, já que ela se viu 

beneficiada por sua posição de privilégio e de defensora da nação, bem como o de preservação 

da tradição do povo sérvio, que havia sido adquirido durante os anos comunistas. Essas 

instituições representaram um papel importante no que concerniu em desumanizar seus 

adversários, espalhar mentiras, boatos e mitos, ampliando as ameaças e, de certa maneira, 

buscando legitimar moralmente as agressões e violências contra seus adversários étnicos” 

(OBERSCHALL, 2006).  

A parte então da igreja, da mídia e de grupos de intelectuais extremistas era, logo, o de 

disseminar o discurso securitizador na sociedade, o que seria então canalizado por grupos 

extremistas, justificando as atrocidades durante os conflitos que se emergiriam por conta de 

                                                
13 Entre as principais milícias que atuavam, estavam os Águias Brancas ou Movimento Chetnik Sérvio, sob 

liderança de Seselj e os Tigres de Arkan, sob a liderança de Zeljko Raznatovic (OBERSCHALL, 2006). 
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todo esse processo. Suas atuações foram como mediadores entre os atores securitizadores e seu 

público, tendo como resultado a divulgação e a ressonância da mensagem, facilitando sua 

aceitabilidade e tão logo sua legitimidade.  

 A segmentação da mídia por república, onde “havia a correlação entre república de 

residência e a preferência por jornais e revistas” (RAMET, 2002, p. 40), ajudou a acentuar a 

disseminação direcionada, pois a alta correlação encontrada pela autora entre as nacionalidades 

e suas preferências de mídia, permitiu não só a segmentação de mercado, mas principalmente 

da mensagem que era propagada14, sendo um meio extremamente eficaz para a difusão do 

projeto  nacionalista. Ainda conforme a autora, caso não houvesse um  papel ativo da 

imprensa15, o movimento que alimentou o projeto nacionalista do povo da sérvio poderia não 

ter criado raízes e a profunda raiva e ressentimento os quais, com o passar tempo, se tornariam 

os principais motivos que levariam os sérvios a entrarem em combate com seus vizinhos 

iugoslavos (RAMET, 2002). Ainda que levando em consideração a análise de Ramet, Michal 

Janicko (2015), trouxe a mais recente análise sobre tal estratégia, onde ele pode perceber que a 

mídia da Bósnia-Herzegovina ainda demonstra tal tendência: a mídia ainda segue a preferência 

e divisões étnicas e nacionais, alimentado ainda mais seus interesses individuais alinhados aos 

interesses particulares de suas lideranças políticas.   

Essas tensões étnicas impregnaram a cultura popular da Iugoslávia, trazendo algumas 

artes como importantes propulsores através de autores e músicos do discurso nacionalista 

(RAMET, 2002). O Rock iugoslavo teve uma importante evolução durante a ascensão e queda 

do regime então comunista, impregnado com teor político e externalizando as características do 

contexto do qual viva (RAMET, 2002). De forma inicial, o ritmo teve um projeto mais 

supranacional, com odes à Revolução e, à demais, a liderança de Tito. A década de 80 viram o 

rock tornar-se cada vez mais localista e optando por um teor folclórico e também pela exaltação 

nacionalista em suas composições. O público alvo passara a ser então àquela república em 

detrimento da federação, ressoando mensagens de apelo e de abrangência limitada. Assim, o 

cenário musical e cultural viu tal inclinação se tornar cada vez mais tendência: o surgimento 

das paixões nacionais, cada vez mais valorizando o local e o folclórico em detrimento do que 

seria supranacional (RAMET, 2002).   

                                                
14 Entre os membros de nacionalidade sérvia é que estavam as maiores circulações através do Politika Ekspres 

Vecernje Novosti e Politika – todos alinhados com o discurso oficial de Belgrado (RAMET, 2002). 
15 Imprensa que também foi importante na Bósnia e Herzegovina, no qual as preferências de mídia seguiam os 

mesmos padrões de divisões: bósnio-croatas davam preferência à mídia de Zagreb, bem como os servo-bósnios à 

mídia de Belgrado, enquanto os bósnio-mulçumanos liam a imprensa local (RAMET, 2002). 
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A religião por se um dos marcadores culturais, também ocupou um importante papel na 

disseminação do discurso nacionalista. Já que, não distante, a religião foi um fator 

extremamente importante no conflito uma vez que o marcador étnico-nacional entre aqueles 

conhecidos como povos eslavos do sul eram caracterizados prioritariamente por suas 

atribuições religiosas, mesmo que o secularismo predominaria na sociedade iugoslava durante 

os anos comunistas (SELLS, 2003).  O que diferia as vítimas de seus agressores era a sua 

identidade religiosa associada a cada grupo nacional – o que neste caso, era a fé ortodoxa que 

diferia a identidade sérvia, que estava supostamente sob ameaça de acordo com o discurso 

securitizador adotado - sendo, assim, o seu objeto de referência. 

 A Igreja Ortodoxa Sérvia, segundo Radmila Radic e Milan Vukomanovic (2003), teve 

significativa importância, uma vez que a identidade étnica e herança do seu povo foram nutridas 

pela Igreja, o que incluía nutrir a história nacional, a escrita no alfabeto cirílico, e os rituais e 

valores de acordo com a tradição. Assim, ortodoxia era um fator importante para que houvesse 

a singularidade sérvia, como também sua homogeneização e identidade que os fazia diferenciar-

se de outras comunidades religiosas e outras nações. Deste modo, é possível perceber que a 

religião organizada retornou à esfera pública, tendo como resultado sua influência no debate 

político (RADIC; VUKOMANOVIC, 2003). Ademais, a década de 1980 fora um período de 

crise tanto político-institucional da Iugoslávia, como de fragilidade da economia que, somadas 

às narrativas de perseguição de sérvios no Kosovo, enfraqueceu ainda mais o discurso 

comunista hegemônico (RADIC; VUKOMANOVIC, 2003). 

 

5 IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY: DA TELA À PERPETUAR DISCURSOS 

SECURITIZADOS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Valer-se do cinema como instrumento para atividades de extensão dentro da sala de aula 

através do ensino e da pesquisa, tornou-se uma prática comum nos cursos de graduação em 

Relações Internacionais em todo o Brasil. O cinema como ferramenta para analisar como se 

dão as Relações Internacionais é relevante pois assim amplia as possibilidades de estudo aos 

internacionalistas, oferecendo melhor absorção de aspectos culturais, políticos de outros povos, 

bem como questões sociais (SANTOS, 2019).  
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Ao partir da perspectiva de que o filme é uma ferramenta de estudo e análise das RIs, 

portanto, também, um  instrumento político, iremos utilizar a obra da diretora e escritora 

Angelina Jolie In the Land od Blood and Honey (2011) como fonte a ser confrontada com 

conceitos e categorias da área de Relações Internacionais, ou seja,  aos fatos históricos 

desenvolvidos anteriormente neste trabalho, bem como com a contribuição teórica de 

securitização de temas e a narrativa escrita pela autora do filme. Neste caso, como a 

securitização da identidade dos povos sérvio-muçulmanos foi retratada no filme através de 

quatro cenas que alimentam o discurso sectarista.  

  Neste capitulo, após uma breve apresentação sobre a relação do cinema e as Relações 

Internacionais,  serão trabalhados e analisados quatro diálogos do filme que corroboram com 

as hipóteses de que (i) In the Land of Blood and Honey (2011) trabalha com temas já 

securitizados e (ii) o filme acaba por perpetuar temas securitizados da identidade sérvia, ou seja, 

de que ela está sob constante ameaça com relação à identidade muçulmana.  

 

5.2 CINEMA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

       Segundo Frederico Rios C. dos Santos, autor do livro Cinema, Discurso e Relações 

Internacionais, o cinema pode ser uma importante ferramenta de convencimento. E ainda que 

não seja seu principal objetivo, uma obra de cinema é portadora de ideias que podem carregar 

consigo padrões, representações e lugares comuns de um determinado período (SANTOS, 

2019). Ainda que hoje existam várias formas de se financiar uma produção cinematográfica, 

algumas dessas produções exigem algumas cifras de milhões e, nesse processo, geralmente se 

envolve governos e ou entidades que possuem considerável representação social (SANTOS, 

2019). No caso de In the Land od Blood and Honey (2001), o filme é escrito, produzido e 

dirigido por uma atriz americana e uma das maiores estrelas contemporânea de Hollywood16, 

ou seja, com bastante representatividade social e artística. Ainda que em uma entrevista 

concedida à mídia pública americana PBS Angelina diz que o que a motivou a criar o filme foi 

sua cede de conhecimento sobre a história dos Bálcãs, ela também afirma que a intensão nunca 

fora ser um ato político, mas sim de arte através do cinema. Entretanto, como afirma Frederico: 

 

                                                
16 É tido como um símbolo de vida do setor de entretenimento e do cinema mundial, Hollywood atrai turistas com 

pontos turísticos como o TCL Chinese Theatre e a famosa Calçada da Fama. Os destaques incluem a Paramount 

Pictures, locais históricos de música como o Hollywood Bowl e o Dolby Theatre, casa do Oscar. 
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Efetivamente, a capacidade de o cinema influenciar pessoas levou Estados a fazerem 

uso das várias possibilidades que o veículo oferece, seja como forma de propaganda 

governamental, seja para difundir a imagem de um país no exterior e, com isso, atrair 

parceiros pela empatia. Nos Estados Unidos, por exemplo, maior potência mundial, 

os estúdios de Hollywood guardam estreita relação com o poder político através de 

agências de fomento e órgãos reguladores. Na história do país, vários foram os 

momentos em que o cinema serviu como estratégia de política internacional 

(SANTOS, 2019, p. 10). 

Na busca na história para entender ainda mais sobre as principais ferramentas para 

fomentação da relação entre cinema e política externa, Frederico traz dois exemplos em seu 

livro. O primeiro exemplo se passou durante os anos de 1930 e 1940, com a conhecida Política 

da Boa Vizinhança de Franklin Delano Roosevelt. E um segundo exemplo, o uso do cinema 

como precursor de políticas internacionais durante o chamado Plano Marshall, que basicamente 

foi uma ajuda estadunidense com a ideia de reconstrução dos Estados europeus aliados logo 

depois da Segunda Guerra Mundial (SANTOS, 2019). 

Neste contexto político, o uso de filmes possui vantagens claras e, por isso, os alunos 

de Relações Internacionais podem se beneficiar do uso de filmes dentro da sala de aula. No 

meio científico é aceito que a memória humana pode armazenar informações de ambas as 

formas visual e oral, e que a soma dessas duas capacidades cognitivas ajuda as pessoas a 

processarem e aprender, bem como lembrar dessas informações (CHAMPOUX, 1999; 

KUZMA; HANEY, 2001).  Portanto, segundo Engert e Spencer (2009), é necessário aceitar 

que existe uma grande relação positiva do aluno contemporâneo para com a estimulação visual.  

E é por meio da televisão e a internet que eles conseguem suas informações e ideias sobre o 

mundo, que podem ser transmitidas por meio de todos os tipos de canais visuais. Logo, faz 

sentido considerar o uso de tal material nas aulas a fim de auxiliar o ensino e a fixação de 

conteúdos voltados para a política internacional (ENGERT; SPENCER, 2009).  

Somando-se as vantagens claras  do uso do cinema no meio político, a narrativa proposta 

pelo meio cinematográfico pode se  mostrar, às vezes,  como demonstração das relações de 

poder; e com essa liberdade,  Hollywood, conhecida como principal polo da indústria de 

cinema, e que reflete e perpetua as ideologias hegemônicas da maior econômica mundo, não 

poderia deixar de ser importante objeto de análise dentro das ciências humanas e, logo, de 

internacionalistas (SANTOS, 2019). 

Desta maneira, produções como o filme In the Land od Blood and Honey (2011), podem 

ser a princípio inofensivas, mas podem trazer em sua narrativa conteúdo ideológicos, como 

afirmou Amossy (2006), uma vez que um discurso sempre tem como objetivo impactar o 

público. Neste mesmo sentido, o autor Frederico Santos complementa:   
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[...] pode-se interpretar significa dizer que, dado o caráter intencional do ato humano, 

e, por extensão, do discurso, há subjacente nele o intuito de suscitar alguma reação do 

espectador. Assim, o cinema pode ser considerado um discurso que permite muitas 

vezes compreender os lugares comuns, os preconceitos, as ideologias que circulam no 

interior da sociedade. Alguns filmes são capazes de captar sutilezas históricas, o que 

subsidia o trabalho do historiador. Uma obra cinematográfica, a seu modo, confere 

sentido e lança interpretações sobre o dado vivido (SANTOS, 2019, p. 12).  

   

5.3 IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY 

 

Uma vez que a própria origem Hollywoodiana tem grande impacto na difusão e criação 

do discurso do filme e, logo, das ideias que ele carrega (CHAMPOUX, 1999; KUZMA; 

HANEY, 2001), a origem da autora e diretora do filme traz consigo grandes informações. 

Angelina Jolie nasceu Angelina Jolie Voight em Los Angeles, Califórnia, EUA17 em 4 de junho 

de 1975 e é uma atriz, cineasta e ativista humanitária.  Ela é filha do também ator, Jon Voight. 

Ela estudou no Lee Strasberg Theatre and Film Institute durante dois anos e, logo depois, ela 

estudou teatro na Universidade de Nova York. Além de atuar em grandes produções teatrais, 

ela atuou como modelo e também participou em videoclipes (THANKUR, 2010). 

No que concerne a vida privada de Jolie, ela costuma atrair muita atenção assim como 

na sua vida artística. Seu casamento com o também ator Brad Pitt, foi constantemente 

acompanhado pelos tabloides, assim como foi o nascimento dos seus filhos biológicos, Shiloh 

nascido em 2006 e os gêmeos Vivienne e Knox, nascidos no ano de 2008. Angelina é bastante 

conhecida por seu trabalho humanitário ao redor do mundo. Ainda no ano de 2001, ela foi 

nomeada Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), uma grande condecoração do organismo internacional. Logo após essa 

nomeação, ela passou a viajar por vários países subdesenvolvidos ao redor do mundo, o que a 

levou a adotar seus filhos Maddox e Zahara, crianças do Camboja e da Etiópia, respectivamente. 

Já em 2007, o casal também adotou o menino, Pax, de origem vietnamita. No ano de 2013, Jolie 

foi novamente reconhecida por seu envolvimento em causas humanitárias através do prêmio 

Humanitário Jean Hersholt da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (THANKUR, 

2010). 

Mas foi no início da década de 2010 que Jolie estreou como diretora e roteirista com o 

filme In the Land of Blood and Honey. Nos anos seguintes, ela se manteve por trás das câmeras 

e em 2014 ela dirigiu o drama escrito pelos irmãos Coen como contexto o período da Segunda 

Guerra Mundial, Unbroken. Já em 2015, ela não só dirigiu, mas também escreveu e atuou no 

                                                
17 Estados Unidos da América 
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longa By the Sea. Uma das últimas direções de Jolie foi First They Killed My Father: A 

Daughter of Cambodia Remembers de 2017.  

O filme In the Land fo Blood and Honey (2011), no qual sua tradução literal significa 

Na Terra do Sangue e do Mel, foi idealizado segundo sua escritora e diretora Angelina Jolie em 

entrevista ao programa de televisão 60 minutes da Rede de televisão norte americana CBS News 

como uma produção  que as pessoas possivelmente não iriam entender devido ao seu tema 

sensível e que naturalmente levaria à um debate, mas que o objetivo do projeto seria uma 

interpretação artística e, principalmente, diferente de um documentário onde o que se 

caracteriza é seu compromisso da exploração da realidade. Entretanto, ela pontua que a história 

retratada com relação ao conflito entre os bósnio-sérvios e os bósnios-mulçumanos foi de forma 

justa de acordo com os resultados de inúmeras investigações sobre o conflito. 

In the Land fo Blood and Honey (2011) tem como protagonistas a pintora bósnia-

mulçumana Ajla, representada pela atriz Zana Marjanović e o policial sérvio-bósnio Danijel, 

representado pelo ator Goran Kostić, ambos os atores são de origem Iugoslava, e fazem parte 

da tentativa de representar e respeitar as histórias contadas segundo a sua autora e diretora em 

entrevista ao canal de televisão CBS News. As primeiras cenas do filme são de uma Sarajevo  

antes da guerra, que sugerem a cidade como um paraíso de diversidade étnica,  e é nesse cenário 

que os protagonistas  aparecem prestes a começar  um relacionamento sincero, mas que, em 

uma inversão rápida, uma explosão no bar onde Ajla e Danijel se encontram coloca um ponto 

final dramático na cidade pacífica e no romance prestes a começar.  

Logo após a explosão, o filme dá início a uma série de hostilidades mais amplas e, em 

poucos meses, Ajla juntamente com um grupo de mulheres é feita prisioneira por soldados 

sérvios-bósnios e são mantidas em um campo de detenção. É nesse momento do filme em que 

se passam as imagens mais impactantes: as mulheres são mantidas prisioneiras no que parece 

ser uma antiga escola e, durante a noite, são alvo de visitas dos soldados que as agridem 

sexualmente repetidas vezes. Entretanto, Ajla consegue evitar ser vítima uma vez que, por 

acaso, Danijel é o comandante local dos soldados. Danijel usa seu poder para protegê-la fazendo 

todos pensarem que agora ela é de sua propriedade. Danijel segue com seu interesse como 

protetor de Ajla, transformando-a em sua servente pessoal, e até a leva com ele quando ele é 

transferido e, em seguida, mantendo o disfarce, ele a designa como sua artista oficial.  

É nesse contexto que alguns diálogos do filme buscam construir os personagens de 

acordo com o complexo histórico entre as suas etnias e acentuar o tom de rivalidade e, 

consequentemente, trabalham com algumas justificativas históricas tidas como objetos 
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securitizados, de acordo com a teoria de securitização desenvolvida por Buzan et al (1997). 

Nesta primeira cena, pode-se identificar aquilo que se contrapunha e realçava as diferenças 

entre os povos envolvidos do conflito (PAVKOVIC, 2000) e, somando-se a isso, expondo ainda 

mais os marcadores étnicos da região através das divergências históricas. Desta maneira, a 

sustentar a   primeira hipótese deste trabalho, onde o filme trabalha com temas já securitizados, 

logo, da própria identidade sérvia, já que ela está sob constante ameaça.   

 

Figura 1  Cena 1: Conversa entre Danijel e seu pai. 

 

          Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011. 

   

 

[..]Nebojsa Vukojević: acha que estamos sendo muito duros? Eu entendo. 
Você é jovem e não liga para o passado. Nós lutamos contra os turcos por 500 anos e 

impedimos que eles dominassem a Europa. Nós enfrentamos o império Austro-

húngaro e derrotamos eles. Nós lutamos contra Hitler, e vencemos. Um milhão de 

sérvios morreram na segunda guerra mundial. Essa terra foi banhada com sangue de 

sérvios e agora querem que a gente viva pelas leis mulçumanas? Num Estado 

Mulçumano?   

Danijel Vukojević: as vezes eu reconheço algumas pessoas, entro numa casa 

e reconheço os rostos delas.  

Nebojsa Vukojević: eles apenas fingem ser bons vizinhos, Danijel. No 

governo Tito eles escondem suas malditas caras esperando a oportunidade de destruir 

a Iugoslávia e nos atacarem. 
 Danijel Vukojević: eu sou um sérvio patriota, você não precisa questionar 

isso.  

Nebojsa Vukojević Você é? Então porque você questiona nossos métodos? 

Danijel Vukojević: acha que o resto do mundo vai ignorar isso? Eu não acho. 

A ONU já mandou pacifistas para a Croácia, eles não vão ignorar tudo isso.  

Nebojsa Vukojević É claro que eles veem tudo. Mas não farão nada. Eles 

sabem que somos os certos para negociar. Eles precisam da gente, eles não irão nos 

atacar. Apoie seus homens e termine de limpar essa área. Não queremos que eles 

duvidem de sua lealdade.  

  Danijel Vukojević: e quanto a você pai?  
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Nebojsa Vukojević eu já questiono ela. (IN THE LAND OF BLOOD AND 

HONEY, 2011. Min 16:53; 18:24. tradução nossa.18) 

 

A personagem de Ajla no filme é passiva, ou seja, ela é a contraposição da construção 

do conflito interno do personagem de Danijel, que por sua vez tem o personagem de sustentação 

seu pai  Nebojsa Vukojevic, interpretado por  Rade Serbedzija. Logo, com premissa de que a 

identidade sérvia está sob constante ameaça, e construindo uma ideia de ameaça que poderá 

advir de uma outra identidade (BUZAN et al., 1997; WÆVER, 2008) – neste caso os 

muçulmanos, a cena a ser relatada a seguir entre Ajla e o pai de seu algoz, pode traduzir o 

sentimento de que a ameaça sempre existiu para o povo sérvio sendo socialmente construída ao 

longo dos anos antecessores ao conflito:  

 

                                         Figura 2  Cena 2: Conversa entre Ajla e Nebojsa, pai de Danijel 

 

                          Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011 

 

 

 

 

                                                
18 [..] [Nebojsa Vukojević] You think we are too harsh? I understand you. You are young. You don't care about 

the past. We Serbs fought the Turks for 500 years and stopped them from conquering Europe. In 1914, we stood 

against the Austro-Hungarian Empire, and we brought it down. We kicked Hitler's ass, and we won. One million 

Serbs were killed in World War II. This land is soaked with Serbian blood. And now they want us to live here 

under Muslim rule? In a Muslim state? [Danijel Vukojević] I recognize people. Sometimes I get into a house and 

I recognize their faces. [Nebojsa Vukojević] They're just pretending to be good neighbors, Danijel. Under Tito, 

they hid their treacherous faces, waiting for the opportunity to destroy Yugoslavia and attack us. [Danijel 

Vukojević] I am a Serb patriot. You don't have to question that. [Nebojsa Vukojević] Are you? Then why are you 

questioning our methods? [Danijel Vukojević] You think the rest of the world will ignore all this? I don't. The UN 
has already sent peacekeepers to Croatia. They will not turn their backs on all of this. [Nebojsa Vukojević] Of 

course they see everything, but they will not attack us. They won't do anything. And they know we are the right 

partners for negotiations. They need us. They will not attack. Bolster your men. And finish cleansing this area. 

You don't want your men to doubt you. [Danijel Vukojević] And you, Father? [Nebojsa Vukojević] I had my 

doubts (Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011. Min 16:53; 18:24)  

https://www.primevideo.com/region/na/search/ref=atv_dp_pd_star?language=pt_br&phrase=Rade%20Serbedzija&ie=UTF8
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[...] Nebojsa Vukojević: faça um retrato meu. Nome? 
Ajla Ekmečić: Ajla.  

Nebojsa Vukojević: sobrenome? 

Ajla Ekmečić: Ekmečić  

Nebojsa Vukojević: Idade?  

Ajla Ekmečić: 28 

Nebojsa Vukojević: casada?  

Ajla Ekmečić: não 

Nebojsa Vukojević: você tem mãos macias, mão de garota. As mãos da 

minha mãe eram duras e ásperas, sempre negras da terra que ela trabalhava para que 

as mulheres muçulmanas pudessem ter vestido de seda.  Ela tinha que alimentar sete 

filhos. Ela estava no campo na manhã que eles vieram. Agosto, dia 24, com os três 
filhos mais velhos e minha irmã Milica de 4 anos. Eu era o caçula, minha avó tinha 

levado eu e dois irmãos pelas montanhas para cuidar das vacas.  A divisão Handzar, 

todos turcos e Ustashas estavam passando. Eles encontraram uma mulher com as 

crianças no campo e mataram todos.  Assassinaram todos e os deixaram para 

apodrecer. Metade da vila foi morta naquele dia. Suas mãos são brancas, nunca 

trabalhou nos campos.  

Ajla Ekmečić: meu avô era um partidário, eu cresci sem diferenciar entre 

sérvios, croatas e mulçumanos. 

Nebojsa Vukojević: é, alguns de vocês foram. (In the Land of Blood and 

Honey, 2011 min 01:25; 01:29 tradução nossa19) 

 

 

As próximas cenas a serem descritas acentuam a segunda hipótese desse trabalho, onde 

o filme acaba por perpetuar a ameaça que existe com relação a existência do povo sérvio e a 

sua constante luta de sobrevivência, ou seja, de que ela está sob constante ameaça. Ao não se 

render e próximo ao fim do conflito, perduram a existência dessa suposta ameaça à sua 

identidade: 

 

                                                
19 […][Nebojsa Vukojević] Paint my portrait. Name? Ajla. [Nebojsa Vukojević] Surname? Ekmecic. [Nebojsa 

Vukojević] Age? 28. [Nebojsa Vukojević] Are you married? No. [Nebojsa Vukojević] You have gentle hands. 

Lady's hands. My mother's hands were rough and cracked. Always black from the earth she had to work so that 
Muslim ladies could wear silk dresses. She had to feed seven children. She was in the field that morning when 

they came. August '44. With her three older sons, and my sister, Milica, four years old. I was the youngest. My 

grandmother had taken me and two of my brothers to the side of the mountain to look after the cows.  Thirteenth 

Handzar Division, full of Turks and Ustashas, was passing by. "They found a woman with children in the field, 

and they killed them all. They slaughtered them. And left them to rot. Half of my village was killed that day. Your 

hands are white. [Ajla Ekmečić] My grandfather was a Partisan. I was raised to know no difference between Serbs, 

Croats and Muslims.  [Nebojsa Vukojević] Yeah. Some of you were (Fonte: In the Land of Blood and Honey, 2011 

min 01:25; 01:29).  
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                                       Figura 3  Cena 3: Discurso de Nebojsa para seus aliados 

                      

                                       Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011  

 

 

 

 Nebojsa Vukojević: aqui. Leia isto.  

 Ljubo: intervindo para pôr fim à limpeza étnica e as atrocidades em massa 

[...] aparentemente, eles precisam se salvar, fazer barulho e lançar sua ideia de justiça 

em um país que eles não sabem nada sobre. É isso.  

Nebojsa Vukojević: esperamos que nossa posição e nossa área seja atingida 
a qualquer momento. Mas não importa. Seiscentos anos após a Batalha de Kosovo, 

aqui estamos nós de novo. Na batalha de Kosovo o rei Lazar escolheu o reino celestial 

em vez do terreno e esta noite, meus irmãos, temos a mesma escolha diante de nós. 

Não vamos negociar. Não seremos humilhados. Isso mesmo. Eles que estão nos 

atacando. E, mais uma vez, nós, sérvios, seremos inquebráveis. Aos sérvios! 

todos presentes na sala: aos sérvios! (IN THE LAND OF BLOOD AND 

HONEY, 2011. min 01:48; 01:49 tradução nossa20) 

 

 

A última cena do filme acaba por legitimar os pontos supracitados, ou seja, a constante 

ameaça, uma vez que Danijel é traído por Ajla, bósnia-mulçumana e sofre um ataque. Como 

resultado, mesmo ao longo do filme lutando contra as ideias de seu pai com relação a lealdade 

de sua amante, Danijel ao ser traído, a assassina.  Dessa maneira, sustentando a desconfiança 

entre as duas etnias e o discurso proferido por seu pai:   

 

                                                
20 [Nebojsa Vukojević] Ljubo, give it to me. Here. Just read this. [Ljubo] Intervening to put an end to ethnic 

cleansing and mass atrocities […] apparently, they need to save their faces, make some noise and throw their idea 

of justice at a country they know nothing about. That's it. [Nebojsa Vukojević] We expect that our position, our 
area, will be hit at any time. But it doesn't matter. Six hundred years after the Battle of Kosovo," here we are again. 

On the eve of the Kosovo battle, King Lazar chose the heavenly kingdom over the earthly one. And tonight, my 

brothers, we have the same choice before us. We will not negotiate. We will not be humiliated. That's right. They're 

attacking us. And, once again, we Serbs will be unbreakable. To Serbs. – [everyone on the room] To Serbs! (IN 

THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011. min 01:48; 01:49)" 
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                                 Figura 4 Cena 4: Assassinato de Ajla  

 
                              Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND HONEY, 2011 

 
 

 

 

[...] Danijel Vukojević: está surpresa de me ver vivo sua turca vadia. Porque 

está aqui? 

Ajla: pra ficar com você  

Danijel Vukojević: onde você foi naquela noite?  Foi contar para os seus 

amigos mulçumanos que eu estava na igreja? Eu vi sua irmã.  

Ajla: eu sinto muito 

[Danijel Vukojević atira em Ajla] (Fonte: IN THE LAND OF BLOOD AND 

HONEY, 2011. Min 01:57; 01:57 tradução nossa21) 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

No campo de estudo das Relações Internacionais, mais especificamente na área de 

Segurança Internacional, a presente monografia teve como objetivo geral, bem como ponto de 

partida, a utilização da cinematografia como ferramenta política, assim como instrumento de 

estudo e análise das RIs dentro da sala de aula. Partindo disso, e dado a complexidade da história 

dos povos bálcãs e, mais necessariamente do povo sérvio, para testar a hipótese de que o filme 

In the Land of Honey and Blood (2011)  fora um agente perpetuador de temas securitizados, foi 

utilizado como base os fatos históricos de construção da identidade sérvia, bem como o 

referencial teórico a Escola de Copenhague que baseia a ideia de que a identidade sérvia foi 

                                                
21 […] [Danijel Vukojević] Are you surprised to see me alive, you Turkish pig! Why are you here? [Ajla] To be 

with you. [Danijel Vukojević] Where did you go that night? Were you with your Muslim friends? Did you tell 

them I was in the church? I saw your sister. [Ajla] I'm sorry. 
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securitizada durante o período pré-conflito e, posteriormente, utilizada como discurso 

legitimador do conflito, como apresentado na narrativa do filme e nas cenas aqui desenvolvidas.                  

Pode-se afirmar que, de forma analítica e de acordo com as teorias escolhidas, as 

hipóteses levantas neste trabalho foram bem-sucedidas. Uma vez que o filme ao trabalhar com 

ideias securitizadas, como deixa claro em seu discurso que existência do povo sérvio está em 

constante ameaça, acaba por perpetuar essas mesmas ideias, uma vez que o filme pode, segundo 

Amossy (2006) ter também como objetivo ser um discurso tocante para seu público. Além 

disso, o próprio romance retratado no filme pode ser visto como uma metáfora para o próprio 

conflito: este que é dividido por ideias sectaristas antigas, de ódio, e a aplicação de violências 

sexuais e entre outras, a fim de sustentar a hegemonia sérvia e a própria falta de um balanço de 

forças durante o conflito. 

Para chegar a tal conclusão, então, primeiro foi feito uma análise  do panorama histórico 

da construção da identidade sérvia, relacionando às outras identidades da região dos Bálcãs, 

onde foi possível através da divisão entre dois grandes blocos históricos ver o movimento de 

união e sectarismo entre os povos de forma mais detalhada, possibilitando o entendimento do 

que viera a ser legitimação de um discurso extremo sectarista. Além disso, como ao longo dessa 

mesma história sempre tiveram momentos onde aquilo que alimentava a ideia de união, era 

substituído com mais força política como forma de sobrevivência étnica. Para que fosse possível 

partir da ideia de que houve a construção da securitização da identidade sérvia ao longo desses 

anos, o referencial teórico abordado segundo a Escola de Copenhague foi utilizado. E somente 

após a compreensão de todos os frames  históricos e teóricos, que foi possível analisar o filme 

de forma coerente e, assim, atender às hipóteses de que (i) In the Land of Blood and Honey 

(2011) trabalha com temas já securitizados e (ii) o filme acaba por perpetuar temas securitizados 

da identidade sérvia, ou seja, de que ela está sob constante ameaça com relação à identidade 

mulçumana.  
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ANEXO I - Roteiro de In The Land Of Blood And Honey por Angelina Jolie 

 

Before the war, the Republic 

of Bosnia and Herzegovina 

was part of one of the most ethnically and 

religiously diverse countries in Europe. 

Muslims, Serbs and Croats 

lived together in harmony. 

Bosnia and Herzegovina 1992. 

Go get ready. 

Get out of here. 

Come to Mommy. 

Go, go, go, go! 

Okay. 

It's too much! 

You look gorgeous! 

Great! Come here. 

What are you doing? 

Just this. A bit like this. 

Oh, come on! 

Okay, show me "sexy." What? 

What time is it? 

And this. 

Don't forget this. 

Thanks for helping me with him. 

That's what I came 

back here for. 

I'm so excited for you. 
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Do you remember 

how to get there? 

No, no. Keep it. 

Bye. 

Have fun. 

I love you. 

You are worth the wait. 

Stop. 

I have something for you. 

Thank you. Thank you, thank you. 

And this song is for lovers. 

Have them make 

more space outside. 

Secure the area. 

We need more blood. Okay? 

Everything will be all right. 

Everything will be all right. 

Four Months Later. 

Ajla. Wake up. 

Is that Azra? 

I can't see. 

Where are they taking the men? 

Where's your passport? 

I don't know. 

Where's your passport? 

I don't know! 

Open the door! 

Get your coats and get out. 
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Cut! 

Let's go! 

All the men, up! 

Go. 

Let's go! 

Come on! 

Let's go! 

Come on, come on! 

Come. To the bus. 

Let's go, let's go. 

To the bus. 

Let's go, let's go, let's go! 

Come on. 

To the bus. 

Where are you taking her? 

Don't, don't. 

Hey, let's go. 

Don't, don't. 

Let's go! 

Hurry UP! Hurry UP! Hurry UP! 

Hurry up, grandma. 

Hey! 

Tell me. 

Do you know how a 

shepherd counts sheep? 

No. How? 

One, two, three, mwah, five, six. 

Left! 
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Give me your purse. 

Give me that coat. 

Which of you can cook? 

Not a shit cook, a real cook. 

I'm a doctor. 

I can sew. 

Anything you need. 

Coats. Curtains. I can make 

something for the beds. I can... 

Can you fuck? 

No! 

No! 

SFR JUGOSLAVIA: 

What is all this now, eh? 

Is everybody having fun? 

Let me do this one. 

Are you hiding 

something from me? 

This one's done. 

Hurry up! All this 

is taking too long. 

Are you okay? 

I'm in constant fear 

that they will come for us. 

Everything's going to be all right. 

You'll see. 

They cut our electricity. 

They cut our water. 
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How can you say everything 

will be all right? 

I don't even know if my sister is alive. 

I know. 

What am I going to do with him? 

I have to get out of here. 

I have to run away with him. 

Maybe on a humanitarian 

aid convoy. 

They're attacking humanitarian 

aid convoys as well. 

We have to stay calm. 

Why don't you get some sleep and 

let me play with the little one. 

You think we are too harsh? 

I understand you. 

You are young. 

You don't care about the past. 

We Serbs fought 

the Turks for 500 years 

and stopped them 

from conquering Europe. 

In 1914, we stood against 

the Austro-Hungarian Empire, 

and we brought it down. 

We kicked Hitler's 

ass, and we won. 

One million Serbs were 
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killed in World War II. 

This land is soaked 

with Serbian blood. 

And now they want us to live 

here under Muslim rule? 

In a Muslim state? 

I recognize people. 

Sometimes I get into a house 

and I recognize their faces. 

They're just pretending to 

be good neighbors, Danijel. 

Under Tito, they hid 

their treacherous faces, 

waiting for the opportunity to 

destroy Yugoslavia and attack us. 

I am a Serb patriot. 

You don't have to question that. 

Are you? 

Then why are you 

questioning our methods? 

You think the rest of the world 

will ignore all this? I don't. 

The UN has already sent 

peacekeepers to Croatia. 

They will not turn their 

backs on all of this. 

Of course they see everything, 

but they will not attack us. 
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They won't do anything. 

And they know we are the right 

partners for negotiations. 

They need us. 

They will not attack. 

Bolster your men. 

And finish cleansing this area. 

You don't want your 

men to doubt you. 

And you, Father? 

I had my doubts. 

I have to go now. 

Do strong work, Danijel. 

Make me a proud father. 

No. No! 

Not again, 

you swine! No! 

Oh, please! 

No! Please! No! 

Enter. 

Why did you sit there? 

Stand up. 

Ajla. 

Remember how things were 

when it was just you and me 

in the club, 

before this madness. 

Remember. 
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I couldn't find you anywhere. 

People are often not 

what they seem to be. 

Do you want to know my secret? 

I'm trying to have a 

conversation with you here. 

Do you want to know 

my secret, Ajla? 

Yes. 

I don't like taking 

part in this war. 

To kill people I've 

gone to school with. 

I find this war very 

difficult to stomach. 

But my father, 

Nebojsa Vukojevich, 

General Vukojevich, 

thinks differently. 

I told my men that they are 

not allowed to touch you, 

that you are my property. 

Go. 

Come on, get out! 

People who leave 

their homes are at risk of being shot. 

Red Cross and 

UN relief convoys, 
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even women and children 

looking for food, 

are being targeted. 

The images of this attack galvanized 

international opinion against the Serbs. 

But Western governments don't want 

to intervene in the conflict. 

The American Secretary of State says, 

"We don't have a dog in that fight." 

Across Bosnia, nearly 6,000 

people have been killed to date. 

More coffee over here. 

A million have been 

forced from their homes, 

creating Europe's biggest refugee 

crisis in close to 50 years. 

The causes of conflict 

lie in the breakup, 

after 40 years 

of Communist rule, 

of old Yugoslavia. 

Come in, Ajla. 

Don't be afraid. 

Would you like a drink? 

No, sir. 

"Sir"? 

Danijel. 

I had a clear shot today. 
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One of your Muslim 

friends was in my scope. 

And I'm thinking about you, 

wondering, 

"Would she thank me if I 

spared this poor man's life?." 

And then it hit me, 

"How can people 

kill so easily?." 

And then I wondered, 

"Would she kill me 

if she could?." 

"Would Ajla kill Danijel?." 

Did you kill him? 

I didn't. 

Ls everything okay with you? 

Everything is fine. 

Hey! 

We got a report 

from headquarters. 

The front line is stable. 

Muslims are running all over the place. 

You have to be more careful 

of who you shoot at. 

UNPROFOR is increasing 

their presence. 

They can see everything now. 

The whole world is watching. 
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So now what? 

Radovan and politicians will be 

kissing international TV's ass? 

They will try to make it look 

like nothing's happening. Why? 

The UN and UNPROFOR are doing nothing. 

They're just standing on the other side. 

We won already. 

I'm just telling you 

people, watch yourselves. 

Enter. 

Good evening, Ajla. 

Thank you for dinner. 

For cleaning up after me. 

It's nothing. 

It's not nothing. 

You have a beautiful smile. 

Thank you. 

I never asked you, 

who were you before the war? 

What did you do? 

I wanted to be a painter. 

I was a painter, I suppose. 

I have a painting hanging at the 

Sarajevo Municipal Gallery. 

In the Gallery? 

Really? 

Mmm. 
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But that doesn't really 

matter now, does it? 

And what did you paint? 

People or, what do you call it, 

Still life? 

People. 

Usually my sister. 

And did you always 

want to be a policeman? 

Some of us don't have a choice. 

This was always 

my family tradition. 

Captain? 

Did you find it? 

Yes. Yes, that's the one. 

Copy it. 

Watch and learn. 

Yes, sir. 

Watch where you're going. 

Come on, clean it up. 

Keep practicing. 

That's it, that's it. 

I'm going. 

Tomorrow, after lunch, I'll go 

to the back of the building. 

In the bathroom, above the 

radiator, there is a window. 

Crawl through it. 
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I'll wait for you 

on the other side. 

I will not stop you. 

Tomorrow? 

Get out of the city 

as soon as you can. 

Find a shelter. 

And do not come out. 

If you have to, do it at night. 

We can't see that well at night 

and, by then, 

my soldiers are drunk. 

This will not end soon. 

Things will only get worse. 

You should know. 

Are we so terrible that we 

all should be exterminated? 

You're not. 

I'm sorry. 

It's all... 

It's politics, not murder. 

All of this is complicated. 

The politics of all this 

are very complicated. 

It is murder, 

for political gain. 

But still murder. 

All the more reason for you 
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to leave tomorrow. 

The sooner the better. 

I can't protect you forever. 

No matter how much I'd want to. 

Get some coffee. 

Thank you, captain. 

I pray I never see 

my husband again, 

so he doesn't find out 

what they've done to me. 

I want to die. 

Try to get some rest. 

Got ya. 

Careful! 

Here's the backpack. 

You sure you want to do this? 

Yeah, I'm sure. 

I'm sick of doing nothing, and 

everybody's out of medication. 

Bye. See you later. 

Don't worry. 

Get out! Come on! 

Get the fuck out, 

everyone! Hurry up! 

Keep going! 

Get out! Come on! 

Sign it! 

Come on, come on! 
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- Step out! 

- My child is still in the apartment. 

Come on, come on! 

Take your things 

and sign these papers. 

We are returning tomorrow 

to evacuate you. 

Thank you. 

Will this be temporary, or will 

you have ownership indefinitely? 

I won't sign it. 

I have nowhere to go. 

I have lived here 

for 30 year... 

Sign it. 

Get out! Come on! 

Get out, everyone! 

Would you like me 

to pour it for you, sir? 

Yes. 

Listen to me, Ajla. 

I have been transferred 

to Sarajevo. 

I have to leave immediately. 

I want to remind you 

of that window. 

The best time to escape 

is one hour after dinner. 
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By then, everyone is drunk. 

Now finish with my coffee, 

and go. 

She did everything she could. 

She couldn't keep him quiet. 

She did everything she could. 

Oh, please forgive me. 

Where is my son? 

Headquarters - Sarajevo. 

Hello. 

Welcome. 

Happy to see you. 

Very good. 

Two klicks to the left. 

Let's go home, kids! 

My girls are done! 

Go home and get some rest. 

What's up? 

Are you still alive, 

motherfuckers? 

Any news? 

This is from Santa Claus. 

There's nothing new. 

Look! 

There's nothing new! 

Hey, dicks! 

Come on, fucking pussies! 

That's enough. 
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Don't fuck around. 

Look at that. 

Darko. 

Where did you go? 

My wife is pregnant. 

Three months. 

Congratulations, my brother. 

That's the best news in days. 

Captain, 

we're gonna finish this war before 

the little man is born, huh? 

It's a little boy? 

It has to be. 

I would love 

a little girl too much. 

She would drive me crazy. 

She would make my head spin. 

A little girl. 

We are doing this 

for them, huh? 

So they don't have 

to go to war, 

when they grow up. 

Yes. It's for them. 

Jingle bells, Jingle bells 

Jingle all the night 

Ho, ho, ho! 

Come on! 
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Merry Christmas. 

Merry Christmas. 

Hey. I know 

this place. 

I came here with 

my mother once. 

Fuck your mother. 

Watch your language, or I'll fuck you up. 

Do you hear me? 

What's wrong with you? 

It was a joke. 

Save your jokes for someone 

else What's wrong with you? 

Fuck off. 

Suck my dick. 

Aleksandar, look! 

Fuck you, too. 

Holy warrior. 

I've never been to a museum. 

Look at all these faces here. 

Hey, I found this one. 

Take it over there. 

Throw the sandbag over here. 

Bring it here. 

I'll help you. 

Who's been hit? 

It's all right. 

Hey, you all right, old man? 
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Are you okay? 

Can you hear me? 

It's okay, it's okay. 

You're alive. 

Everything's gonna be all right. 

Can you hear me? 

You'll be fine. 

You'll be fine. 

...Bosnia and Herzegovina 

today issued 

in half of towns... 

Spring 1993 

...being pounded 

by Serb forces. 

The Bosnians say 

UN arms embargo... 

Come in. 

...favors the Serb's side because it 

already has all the weapon it needs. 

A government spokesperson says 

Bosnian patriots are fighting 

to defend their territory, 

but find themselves 

surrounded and outgunned. 

Still, they fight on. 

Hey, it's all right. 

It's me. Hana. 

Esma. 
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Esma... 

You, in the back. 

You, you. 

You. 

Come on, hurry up. 

Come on, get out of the truck! 

Come out with your hands 

in the air and surrender! 

It's over! 

You don't want to kill 

your own people! 

It's over! 

It's over! 

Come out! 

Come on! 

Hurry up! 

Come on, come on! 

Get up! Get your things! 

Come on! 

I can't any more. 

I just can't. 

You know that little 

window in the bathroom? 

I know. 

When they drink after dinner, the 

guard is usually a little late. 

I think there is a good chance the 

men will be distracted tonight. 



73 

 

And why are you 

telling me this? 

Because if I succeed tonight, 

you should know how. 

Get up! Come on. 

Come, come. 

Look at them. 

Mitar. 

Mitar! 

Stay behind. 

I'll handle it. 

And don't drink too much. 

I need you sober tomorrow. 

Okay, let's go. 

Give it to me. 

Don't shoot! Don't shoot! 

Don't shoot! 

What's your name? 

Ajla. 

What? 

Ajla. 

Tarik. 

Are you okay? 

She's alive? 

Yeah. 

You know where she is? 

Yeah, I do. 

She's not far, about two hours away. 
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Hey, slow down. 

I can't, I'm too excited. 

Slow down or they'll see us 

and kill us. Slow down. 

It's down here. 

Watch your head. 

You know, when my 

mom used to sew, 

she wouldn't stop for two days. 

Lejla. 

Come here. 

Where is Adi? 

They killed Adi. 

They didn't. 

They didn't. They didn't. 

They didn't. 

Dinner! Dinner! 

Real food. 

Let's see what we got. 

It's good, it's good. 

Here. 

Oh, look at it. 

Meatballs. 

Anyone have peanut butter? 

Here it is. 

I brought it for you. 

Here, here. 

Look what we got. 
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Black pepper. 

I would kill a man 

for small glass of juice. 

Yeah. Hey, hey. 

Cevapi. 

Or sopska salad. 

And cola. 

Who misses cola? 

Steak. Big steak. 

Medium rare. 

It can be rare. 

Or burnt. 

Or whatever, just a steak. 

Do you know when the 

plane with aid arrived? 

Early this morning. 

And do you know where it was from? 

Italy. 

Forty minutes away. 

No, less. 

Peace. Shopping. Dancing. 

Yes. 

Some tourists sitting in the sun, 

worrying about getting an even tan. 

Everything as it used to be. 

You know, it left empty. 

It just stopped to drop off 

supplies and it left empty. 
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They took no one. 

Not even children? 

No. 

Lejla, I saw your painting today 

in Danijel Vukojevich's office. 

My picture? 

Yeah. 

What is my picture doing in 

Danijel Vukojevich's office? 

Trust me. 

I was peering in with the binoculars and 

thought you were standing in the room. 

They're all disgusting. 

Come on, hold on. 

They're not all the same. 

What do you mean? 

I can't hate all Serbs. 

My mother is a Serb. 

Well, I didn't mean Serbs. 

I meant Chetnik Serbs. 

There is a difference. 

We have to do something. 

Think again. 

Anyone have any ideas? 

If we get you 

inside, you can help. 

Guys, we're surrounded. 

Please be careful. 
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It's up to us to do it. 

No one will help us. 

They have surrounded us. 

We have to do something. 

We need some information. 

I don't know. 

Will you help us? 

I can try. 

We have to figure out how to... 

Are you sure? 

Of course I want to help. 

How will you contact us? 

Think about it. 

- Where should I be? 

- At the water point. 

We need... 

Please watch yourself. 

Be smart. 

Ajla, don't worry. 

Be careful. 

I'm always careful. 

Be cautious. 

Yes, I Will. 

Come on, Bosnian. 

Tell me a joke. 

No, I don't know any. 

Yes, you do. 

They caught him in the convoy. 
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He said he's got information 

on hideouts and sniper points. 

You're a good guy. 

Let me talk to him. 

First and last name. 

Tarik Paho. 

What is your occupation? 

What was your occupation 

before the war? 

I was an assistant baker. 

Erlagich. 

You had the best rolls in town. 

Sir. 

I can be of great help to you. 

I worked as a spy for them. 

And now you're gonna 

spy for us? 

I know where they moved the 

army of Bosnia and Herzegovina. 

If you give me a map, 

I will show you. 

Okay. Might as well try. 

He's not going anywhere. 

That's a nice painting. 

Looks like a friend of mine. 

And I know her sister. 

She's the one who painted it. 

Okay. 
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Show me. 

Here. 

Here, they have been deployed. 

Aco, bring me that painter. 

I want to have my portrait done. 

Why are you fucking with us? 

Where is she? 

I don't know. 

Where is she? 

I don't know. 

That's her. 

Right there. 

I was so happy 

to see you alive. 

Last time I saw you, 

I couldn't get you to leave. 

Was I wrong to assume 

you wanted to be with me? 

No. 

Don't be afraid of me. 

Good morning, Ajla. 

And what do your men think of you 

bringing a Muslim breakfast? 

You worry about me. 

Am I your prisoner? 

You're a prisoner only if 

you don't want to be here. 

You are my official 
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painter now. 

Am I? 

Yes, you are. 

Then I have nothing to fear. 

A pear. 

Probably the last pear 

in all of Bosnia. 

Enjoy it. 

The room at the far end. 

Do you know where to go? 

Yes, sir. 

Don't. 

You look like a pirate. 

Winter 1994. 

Just yesterday these Muslims 

killed 47 people. Civilians. 

Those motherfuckers 

will pay for this. 

I swear. 

This is going to be 

the last winter of the war. 

We now control more than 

By springtime, we 

will finish our work, 

and there will be 

peace in Bosnia. 

Danijel is a good boy. 

He grew up into a real man. 
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Strong. 

His men love him. 

Just... 

He's been keeping 

a girl for too long. 

A Muslim girl. 

I don't know, maybe it's not true. 

People like to talk... 

They say he doesn't 

let anyone near her. 

I'll gather the men. 

Wine. 

Is it your birthday? 

No. 

Is it yours? 

No. 

When is your birthday? 

End of November. 

Yours? 

May 11th. 

I missed it, then. 

We now control more than 

I'm not sure how I'm 

supposed to feel about that. 

I'm sorry. 

You were at the camp today. 

How do you know? 

I heard your men 
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talking in the courtyard. 

What is it like there? 

Is it the way I imagine it? 

It's worse. 

Camps are the worst 

part of war. 

Nobody can deny that. 

Why aren't you eating? 

Come on, eat. 

Look how skinny you are. 

What's wrong? 

What is going on, Ajla? 

Sometimes I feel so much guilt 

for being here with you. 

Come on. It really 

doesn't matter. 

It would make no difference if 

you were out there with them. 

But I don't have to sleep 

with their murderer. 

You think your people 

don't kill, huh? 

You think you're better? 

Innocent? 

You know nothing about my war. 

Nothing. 

Just so you know, 

you started the war. 
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And I'm the monster now? 

I didn't mean it. 

Then what did you mean? 

You are afraid of me now. 

Let's dance. 

Excuse me? 

Let's dance. 

You're crazy. 

Am I? 

You're there lying alone 

and I'm here dancing. 

Who's the crazy one, then? 

Get dressed. 

Did you paint this? 

Yes. 

Paint my portrait. 

Name? 

Ajla. 

Surname? 

Ekmecic. 

Age? 

Are you married? 

No. 

You have gentle hands. 

Lady's hands. 

My mother's hands 

were rough and cracked. 

Always black from the 
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earth she had to work, 

so that Muslim ladies 

could wear silk dresses. 

She had to feed seven children. 

She was in the field 

that morning when they came. 

August '44. 

With her three older sons, 

and my sister, Milica, 

four years old. 

I was the youngest. 

My grandmother had taken me 

and two of my brothers 

to the side of the mountain 

to look after the cows. 

Thirteenth Handzar Division, 

full of Turks and Ustashas, 

was passing by. 

They found a woman 

with children in the field, 

and they killed them all. 

They slaughtered them. 

And left them to rot. 

Half of my village 

was killed that day. 

Your hands are white. 

My grandfather was a Partisan. 

I was raised to know no difference 
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between Serbs, Croats and Muslims. 

Yeah. 

Some of you were. 

Clear your desk. 

You and your driving. 

Cold, huh? 

Mmm-hmm. 

It's an old truck, captain. 

We need a new one. 

A better one. 

Yeah, it could be a Red Cross 

truck so no one shoots at us. 

An ambulance? 

Stop fucking around. 

Captain? 

You need to sign this. 

What is it? 

Do you have a pen? 

Wait. 

Come on. 

Here it is. 

Give it to me. 

Thank you. 

Hey, boss. 

Open the door! 

Open the door now! 

You. 

What did you do? 
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What did you do? 

You brought me here! 

What did you do? 

You did this! 

What did I do? 

Your father did... 

Liar! 

What did you do? 

You're lying, you bitch! 

You're lying! 

Your father! 

He let him in! 

No, he didn't! 

You're lying, you bitch! 

You're lying! 

How was she? 

Good. 

What do you see 

in our future, Petar? 

See these buildings there? 

Yeah. 

We'll wait for the fire to go 

out, and then we'll clear it. 

Start afresh. 

Maybe we could... 

Get out. 

Knock before you enter the 

room of a commanding officer. 
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Do you hear me? 

Your mother would turn in her grave 

if she knew what you're doing. 

You think it's all right 

to be with a Muslim whore? 

Do you think it's all right? 

Danijel. 

Danijel. 

Son, get rid of her. 

That's not for you. 

Trust me. 

That's bad blood. 

Danijel. 

We must get rid of them. 

Do you hear me? 

Get rid of her, son. 

Do you hear me? 

Let me deal with this on my own. 

On my own. 

Don't! 

Nebojsa. 

My friend! 

We are the same. 

We're all Bosnians! 

Nebojsa, I know you! 

I should be able to trust you. 

Did I make a mistake? 

No. 
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I'm afraid I did. 

Are you my enemy? 

No. 

Am I your enemy? 

No. 

Why weren't you born a Serb? 

In other news... 

Summer 1995 

...at the United Nations today, the U. 

S. Ambassador, Madeleine Albright 

presented evidence of mass graves 

near the Bosnian town of Srebrenica. 

Albright says the satellite photos support 

allegations that the Serb forces, 

who captured the area 

last month, 

systematically executed the Muslim men 

and boys who came into their custody. 

The Red Cross claims at least 

are missing and feared dead. 

Three men who escaped from the Bosnian 

town were reported to have... 

Thank you. 

I thought you left. 

Put this on. 

You look beautiful. 

Where is everyone? 

I gave them a night off. 



89 

 

Beautiful, huh? 

I love his brushstrokes. 

So bold. 

I always wanted to touch it. 

So do it. 

I can't. 

There's no one here. 

We're alone, just you and I. 

It's more about 

the empty space. 

The "empty space"? 

Mmm-hmm. 

It's the choice not to 

do something there. 

Look! 

I found one I like. 

No, really. 

I like this one. 

The Story of Empty Space. 

Very funny. 

I have to go to the front 

line again tomorrow. 

Do you? 

When are you coming back? 

I'm not sure. 

But by Wednesday night, 

I'll get in touch with you. 

How? 
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I will order my cook 

to punish you. 

If you get no dinner 

on Wednesday night, 

that means I'm safe. 

Then I'll be happy 

to starve that night. 

Why Wednesday? 

On Wednesday, we meet in the 

church across from the museum. 

Whoever makes it there is safe. 

They're not bombing churches? 

They're not bombing churches, 

which works in our favor. 

So don't worry. 

Stay here. 

Darko. 

Your father is asking for you. 

Did something happen? 

I don't know. He called an urgent 

meeting for all senior officers. 

You go. 

I'll follow. 

I have to go. 

What's happening? 

Go home on your own. 

Just follow the road 

up the hill. 
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Will you be all right? 

Yes. 

Here it is, my friends. 

NATO has already started 

bombing our positions. 

That fucking Clinton 

is trying to save his political 

ass at home in Washington. 

Ljubo, give it to me. 

Here. 

Just read this. 

"Intervening to put an end 

to ethnic cleansing" 

"and mass atrocities." 

Apparently they need 

to save face, 

make some noise, 

and throw their idea 

of justice at 

a country they know 

nothing about. That's it. 

We expect that our 

position, our area, 

will be hit at any time. 

But it doesn't matter. 

Six hundred years after 

the Battle of Kosovo, 

here we are again. 
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On the eve of the Kosovo 

battle, King Lazar 

chose the heavenly kingdom 

over the earthly one. 

And tonight, my brothers, we 

have the same choice before us. 

We will not negotiate. 

We will not be humiliated. 

That's right. 

They're attacking us. 

And, once again, 

we Serbs will be unbreakable. 

- To Serbs. 

- To Serbs! 

- To freedom! 

- To freedom! 

Left, left! 

Go left! 

Let's go down there! 

Aco! 

Aco! 

That piece of shit! 

Go, go! 

Go, go, go! 

Go, go, go! Go! 

Hey! 

Hey, Darko. 

Darko. 
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- It's okay, it's okay. 

- I got it, I got it. 

Watch out. 

Watch yourselves. 

Come on, hurry up. 

It's me, we are at the church. 

No dinner tonight 

for the painter, okay? 

Understand? 

Are you surprised to see 

me alive, you Turkish pig! 

Why are you here? 

To be with you. 

Where did you go that night? 

Were you with your Muslim friends? 

Did you tell them I was in the church? 

I saw your sister. 

I'm sorry. 

Hey! 

Stop! 

I said stop! 

Raise your hands up. 

Stop! 

Put your hands up. 

My name is Danijel Vukojevich. 

I am a war criminal. 

My name is Danijel Vukojevich. 

I am a war criminal. 
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For three and a half years, the 

international community failed 

to decisively intervene 

and stop the war in Bosnia. 

The siege of Sarajevo was the 

longest in modern history. 

Across the country, 1 in every 2 

Bosnians was forced to flee their homes. 

During the war, as many as fifty 

thousand Bosnian women were raped, 

leading to the first conviction 

for sexual violence, 

on its own, 

as a crime against humanity. 

The war in Bosnia was the deadliest 

conflict in Europe since World War II. 

Since 1995, an uneasy peace has 

prevailed in Bosnia and Herzegovina. 

Still deep divisions remain, and the 

struggle for reconciliation continues. 
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