
José Teixeira dos Santos concluiu o Ensino Médio através da prova do Enceja
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Depois de ajudar a construir sonhos, 
José sonha com a faculdade de Geografia

Há 30 anos, José Antônio 
Teixeira dos Santos, de 55 
anos, é pedreiro. Natural 
de General Câmara, mas 
residindo há seis anos em 
Vera Cruz, ele se orgulha 
da profissão, apesar de com-
preender o árduo ofício que 
tem diariamente, devido ao 
serviço pesado. Dedicado em 
tudo que faz, o profissional 
tem pensado e muito no 
futuro, o que pretende fazer 
daqui a alguns anos. Para 
isso, já vem construindo o 
início de uma nova histó-
ria ao seguir se dedicando 
nos estudos, pois sabe que 
somente assim conseguirá 
mudar de vida, como é de 
sua vontade.

Após mais de três décadas 
afastado das salas de aula 
devido à falta de condições 
de se deslocar na época até 
a escola, em 2017 retomou 
os estudos por meio do EJA. 
Concluiu o Ensino Funda-
mental e no ano seguinte já 
começou o Médio. Desta vez, 
inserido em turma regular 
da Escola Vera Cruz. Para ir 
atrás dos sonhos, José conta 
com o apoio da esposa He-
laine Brandão dos Santos 
e  dos três filhos. Raquel, 
de 22 anos, é a quem mais 
ajuda em virtude até de estar 
cursando Pegadogia. O filho 
mais novo, José Rafael San-
tos, de 10 anos, já se parece 
com o pai. Segundo a mãe, 

pergunta e questiona tudo e 
tem tanta facilidade quanto 
o pai.

O incentivo da família é 
tamanho que no ano passado 
a esposa e os filhos foram 
buscar o boletim de José 
na escola, onde só ouviram 
elogios. Desde a formação 
no EJA, o morador de Vera 
Cruz tem se destacado como 
bom aluno. “Nunca faltei a 
uma aula e nunca me atra-
sei”, conta, orgulhoso. “Ele 
também recebeu certificado 
de melhor aluno”, acrescenta 
Helaine. Ainda no ano pas-
sado, deixou de frequentar 
o educandário para fazer a 
prova do Enceja, onde foi 
aprovado, concluindo mais 
uma etapa: o Ensino Médio.

A partir dali, ainda mais 
alegria para o pedreiro e à 
família. Para o próximo ano, 
o projeto é ingressar em um 
curso superior. José está 
construindo o caminho para 

a realização de seu sonho, 
que é a faculdade de Geo-
grafia, pela sua identificação 
com o assunto. “Geografia é 
uma matéria que tenho fa-
cilidade. Também trabalhei 
em lavoura de arroz, o que 
me deu muito conhecimento 
de topografia, relevo do solo 
e clima. Ou seja, sempre me 
interessou”, conta. 

Mas não é só José quem 
sonha com a faculdade de 
geografia. A esposa Helaine 
revela que vê o marido dan-
do aulas. “Sempre vi nele 
um ótimo professor. Ele sabe 
se comunicar, explana com 
facilidade e aprende rápido. 
Seria um excelente professor 
de Geogafria”, enaltece.

Apesar da identificação, o 
que preocupa José é o tem-
po que levaria para cursar 
Geografia. “Neste momento, 
penso em algo mais rápido, 
algum técnico”, sublinha. Ele 
pensa em técnico em segu-
rança do trabalho ou técnico 
ambiental e quem sabe mais 
à frente realize o sonho de 
se tornar um professor e dar 
aulas. “Eu tenho orgulho da 
minha profissão. Como pe-
dreiro, posso olhar para traz 
e ver o que fiz, o que muitas 
outras profissões não permi-
tem”, reflete. “Eu fico feliz 
em ter feito parte do sonho 
de alguém, de ter ajudado a 
construir algo para alguém”, 
completa.
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Sempre vi nele um 
ótimo professor. Ele 

sabe se comunicar, ex-
plana com facilidade e 
aprende rápido. Seria 
um excelente profes-

sor de Geografia.
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