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Título: Pedal Pela Memória
O Pedal Pela Memória é um projeto que nasceu da ideia de se realizar passeios
ciclísticos temáticos por locais de memória em Porto Alegre. Foi, durante o ano de 2018,
iniciado e desenvolvido através do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado,
por uma Bolsa de Iniciação à Popularização da Ciência. Em 2019 o projeto está tendo sua
continuidade proporcionada pelo programa de Bolsas de Iniciação Científica Voluntária, ainda
por meio do mesmo Laboratório. Foram anteriormente realizadas duas edições do Pedal Pela
Memória e, neste ano, serão realizadas pesquisas e elaborados trajetos a partir das novas
temáticas escolhidas.
Pensando nos locais de memória como espaços de disputa em relação às suas
interpretações e seus usos (ARAUJO, Maria Paula; SILVA, Izabel Pimentel da; SANTOS,
Desirree dos Reis. 2013) e na historicidade das memórias dominantes das cidades (JELIN,
2014, p. 230), procuramos tratar de temas sensíveis e importantes em relação à atual conjuntura
política e social. A partir dessas considerações, foi escolhida para a primeira edição a temática
LGBT+ e, para a segunda, a memória da Democracia. A primeira foi desenvolvida a partir do
sentimento de que há, ainda, pouca discussão sobre lugares de memória e referência LGBT+
na cidade de Porto Alegre e, para a seleção do segundo tema, foi pensado a respeito do papel
da memória nos processos de (re)democratização (SCHMIDT, Benito Bisso. 2015) e na
relação entre memória e justiça e entre memória e democracia (JELIN, Elisabeth. 2014).
Idealizou-se a realização dos eventos aos domingos, na parte da manhã, por conta do
menor número de carros nas ruas da cidade. São elencados ao percurso aproximadamente sete
locais – onde ocorre uma pausa com breve explicação sobre sua história e relação com o tema
da edição - para que o evento tenha uma duração aproximada de duas horas. Para servir de
banco bibliográfico e complemento das informações dadas a respeito dos locais de memória e,
além disso, para auxílio na divulgação do projeto, foi desenvolvido um site onde os/as
participantes interessados/as podem, ainda, acessar um mapa onde consta o caminho traçado e
os locais presentes nele.

