
Memorial do estudante Alesson 
 

Ao meu ver escrever um texto autobiográfico é um desafio, pois nunca é fácil falar 

sobre si mesmo. Não responderei “quem sou eu?”, porque tal resposta incluiria tudo que 

experimentei, desde quando nasci, até o momento que escrevo essas linhas. Me limitarei 

as minhas experiências acadêmicas e algumas reminiscências.  Sou Alesson, tenho 25 

anos, graduado em História Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG desde 2016. Estudei toda a vida em escola pública, no interior do Paraná e entrei 

na graduação no ano de 2012. Fui um desses alunos beneficiados pela política de 

expansão das universidades. Ingressei na universidade sem sequer saber a diferença entre 

Bacharelado e Licenciatura, mas com a certeza que poderia transformar o mundo com a 

História. Tenho tido uma formação intensa desde então, aprendendo e ensinando o 

máximo quanto posso, com o intuito de fazer a diferença nesse planeta girante. 

Minha primeira experiência densa e formativa se deu no primeiro semestre de 

curso, quando escrevi um “artigo” – bastante rudimentar – e encaminhei para todos os 

professores, descrevendo meu impacto pessoal sobre a diferença entre o ensino médio e 

a universidade. Sim, eu era muito corajoso, imagino que alguns professores devem ter 

debochado, mas um deles me chamou para conversar e transformar aquilo numa iniciação 

científica. Foi minha primeira bolsa e fui o primeiro aluno da classe a consegui-la. Nada 

mal para um filho de pedreiro e diarista que largou o cabo da enxada em 2011 para segurar 

a caneta em 2012. Essa iniciação se chamou O Saber Escolar e o Saber Acadêmico e tinha 

como objetivo contrastar livros didáticos com livros acadêmicos. 

No segundo semestre eu já percebia a necessidade de fazer a licenciatura para 

lecionar e então comecei a cursar as disciplinas, mas não pude concluí-las ainda pela 

ausência de estágios. No ano de 2015 passei no mestrado em História da Unicamp, com 

pesquisa focada em teoria da história e historiografia. Optei pelo mestrado e pausei a 

licenciatura, mas tenho projeto de termina-la em breve, quem sabe na FURG. Do segundo 

ano em diante minha vida acadêmica decolou: meu rendimento melhorou e consegui fazer 

cinco iniciações científicas em três anos: 1º uma de extensão no acompanhamento de 

professores na escola pública, em cursos de formação continuada; 2º uma de pesquisa na 

digitalização de documentos raros; 3º outra pesquisa em torno de “interpretes do Brasil” 

da geração de 1930; 4º pesquisa em historiografia portuguesa e 5º ensino para os 



cursinhos populares da universidade, ministrando aulas de história. De tudo isso eu só 

tenho a agradecer a universidade pública, por me propiciar uma formação que contemplou 

o tripé universitário: pesquisa, ensino e extensão. 

Quando me deparei com os chamados “interpretes do Brasil” – como Sérgio 

Buarque e Gilberto Freyre – vi inúmeras discussões hermenêuticas sobre os livros. Essa 

época, início de 2014, coincidiu com o ano que fui contemplado com o intercâmbio. Foi 

aí que eu decidi estudar filosofia numa perspectiva histórica. Montei uma ementar 

curricular focada em hermenêutica filosófica para cursar na Universidade Coimbra. Lá li 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur e Palmer. Acredito que foi o semestre que mais bagunçou 

o meu pensamento para nunca mais reorganizá-lo, o que não me impediu de agir e pensar, 

evidentemente. Desde então, tenho buscado construir uma ponte entre a história e a 

filosofia, porque no meu entender uma área de conhecimento não pode ser dissociada da 

outra.  

Recentemente eu fui premiado pela Sociedade Brasileira de Teoria da História e 

Historiografia como a melhor monografia de historiografia geral defendida no Brasil, 

entre os anos de 2013 e 2016. A monografia “A operação historiográfica em meus 

Elementos de História de Portugal” foi inovadora por inserir um livro didático no 

ambiento teórico da história e historiográfico, além de chamar a atenção dos acadêmicos 

sobre a necessidade de ocupar outros espaços, avante a universidade. Quem observa tais 

memórias deve, em primeira instância, concluir que tudo fui “muito tranquilo”, com 

apenas algumas horas de estudo e depois os louros da vitória. Engana-se quem acha que 

a vida é linear. 

Durantes os meus quatro anos de graduação fui assistido pelo PRAE, com os mais 

diversos direitos existentes. Na Casa do Estudante Universitário pude encontrar uma 

família que me acolheu nos longos semestres distante da minha casa, no Paraná. E como 

toda boa família, haviam muitas brigas e reconciliações. Sem tais experiências hoje eu 

não teria uma cabeça plural e aberta para experimenta o novo. Costumo dizer que fiz duas 

graduações: uma em história e outra em CEU, porque numa eu aprendi ser historiador, na 

outra ser humano. Mas claro, ser morador da Casa por si só não nunca bastou, se 

desenvolvi relações afetivas foi porque me integrei a ela, seja no projeto de horta, de 

futebol, de passeios guiados pela cidade ou numa simples volta de bicicleta pelo campus. 

Saudades mesmo tenho do RU, já circulei o suficiente para reconhecer que é o melhor do 

país. Todavia, se um dia eu voltar reclamarei igual todos fazem. 



Conhecendo os alunos assistidos pela PRAE como eu conheço, vejo que vale a 

pena acreditar no humano, que muitos nós só precisamos de uma oportunidade e 

confiança. 

 

Figura 1 2012 - ensinando aos gaúchos o que aprendi no paraná 



 

Figura 2 2017 - ensinando aos paulistas o que aprendi em Rio Grande 


