
representantes da Coroa e a população colonial. Travestidos em déspotas, 
apoiados em uma legislação autoritária, forneceram os argumentos para a 
constituição da memória do vencedor e apagaram o resto. 

A lei mediava as relações de classe e muitas vezes impunha restriçOes à 
própria ação dos dominantes. Não era o espaço do consenso, mas do conflito. 
O Regimento, como as demais leis coloniais. não era apenas uma lei perversa, 
formulada por maus legisladores e ampliada pela má execução de administra
dores. Mesmo esta lei determinou limites à ação destes indivfduos, da camada 
dominante e da própria Coroa. Existiram várias ocasiões (como o caso de João 
Vilasboas) em que a própria legislação serviu de freio constitucional ao poder. 

t: este espaço da heterogeneidade que nos permite concluir que a história 
não se deu ali nos estritos limites da memória vencedora. O espaço da diversi
dade, do conflito estiveram sempre presentes e é a estes que se deve agora dar 
voz, buscando a reconstituição deste processo, mutilado pelos espaços em 
branco e pelas distorções provocadas por esta memória. 
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Os sentidos das palavras memória e história são múltiplos e heterogêneos, 
pois expressam realidades de culturas plurais, muitas vezes conflitivas. A 
memória é uma formação de imagem relativa aos processos de constituição de 
identidade nacional, coletiva e individual. Não coincide nem se confunde com 
a história que é forma intelectual de conhecimento, operação cognitiva. (MENE
ZES, 1992). Todavia, memória e história se alimentam simultaneamente. A 
memória subjetiva se constitui, se forja como elemento do passado vivido através 
de sua inserção nas relaç6es estruturais e conjunturais da história. Por outro 
lado, ao se constituir como elemento de referência do passado e como potencial 
fonte documental da história, a memória se relaciona com a própria história em 
uma dinêmica de reconstituição do tempo ido a partir do presente. 

O contato vivo da memória com a história possibilita o restabelecimento da 
relação entre liberdade e necessidade. Nesse sentido, Em !lia Viotti da Costa analisa 
o procedimento dos historiadores que procuram resgatar a fala e a memória dos 
oprimidos como sendo afirmativo da área da liberdade e da subjetividade dos 
personagens históricos, sejam eles individuas ou classes. Entretanto, destaca 
também a autora, que tal procedimento metodológico não é por si só suficiente 
para o entendimento do processo histórico em toda a sua complexidade. Faz-se 
necessário, segundo seu entendimento, que à preocupação com o resgate da 
subjetividade e também da compreensão das teias que compõem a microfísica 
do poder, se adicione uma abordagem da macroffsica das relações polfticas, 
sociais e econômicas (VIOTTI, 1988: 6), que, em nosso entendimento, em muito 
influenciam na produção, divulgação e recuperação da memória histórica. 
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