
Revista Five traz hoje uma 
matéria especial sobre su-
peração. Neusa de Faria 
é atriz do espetáculo “O 

Mambembe”, texto escrito em 1904 
por Artur de Azevedo e adaptado por 
Kleber Lourenço nas temporadas da 
montagem no NAC (Núcleo de Artes 
Cênicas) do Sesi Marília em 2017 e no 
Teatro “Quasilá” em 2018.

Antes de iniciar no teatro, Neusa sen-
tia bastante vontade de aprender a 
arte dramática, mas faltava coragem e 
ousadia para encarar o desafio. “Nun-
ca é tarde para aprender algo novo. 

Atriz Neusa de Faria relata sua experiência com a arte dramática e seus momentos 
de superação na educação, bem como na vida

NUNCA É TARDE PARA NOVOS DESAFIOS

A
Sempre tive vontade de atuar e tomei 
iniciativa quando li uma reportagem 
da artista Bibi Ferreira, que estava pre-
cisando de uma atriz de 90 anos para 
seu espetáculo. Aquela informação 
me despertou curiosidade e percebi 
que teatro não é só para jovens”, co-
menta.

Lendo jornais, Neusa, aos 52 anos, 
viu a divulgação de um curso de ini-
ciação teatral em Marília. “Corri e fiz 
minha inscrição. Por meio da expres-
são corporal nas aulas, aprendi muito 
sobre meu corpo e meus movimentos. 
Eu era travada e mal conseguia falar, 

porém, com o teatro, consegui proje-
tar melhor minha voz e me comunicar 
com mais facilidade. Um dos ensina-
mentos mais marcantes no teatro é 
o respeito às pessoas em cena e na 
vida”, complementa.

Teatro ajudou Neusa no 
trabalho, estudos e no 
dia a dia. Conhecimento 
foi ampliado para fora 
dos palcos

* Neusa de Faria faz parte do elenco principal da montagem ‘O Mambembe’, dirigida pelo profissional internacional Kleber Lourenço
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Ao contrário de jovens atores, que 
buscam a profissionalização como 
artista, Neusa aplicou o teatro na sua 
vida, como incentivo na rotina de tra-
balho fora dos palcos e estudos. “Evo-
lui significativamente no meu trabalho, 
não conseguia falar nem ‘bom dia’ 
para meus companheiros. Eu era ex-
tremamente tímida e hoje sou comuni-
cativa, participo mais das reuniões de 
trabalho e interajo bastante”, destaca.

A atriz havia desistido dos estudos 
no primeiro ano do ensino médio na 
escola estadual “Professor Baltazar 
de Godoy Moreira”, mas obteve a 
recuperação. “O teatro me ajudou a 
voltar ter prazer pelos estudos. Voltei 
a estudar no CEEJA [Centro Estadu-
al de Educação de Jovens e Adultos] 
‘Professora Sebastiana Ulian Pessine’, 
onde conclui o ensino médio”, finaliza 
Neusa.

Neusa de Faria 
participa de temporada 

de apresentações 
do espetáculo ‘O 

Mambembe’ em Marília
 e região

De acordo com a assessoria da Secre-
taria de Estado da Educação, mostrar 
ao aluno que a educação pode mu-
dar sua vida é mais do que um lema 
para a direção do CEEJA “Sebastia-
na Ulian Pessine”. Ao todo, o Centro 
Estadual de Educação de Jovens e 
Adultos conseguiu aproximadamente 
30 alunos ingressos em universidades 
públicas e privadas, além de Etecs e 
Fatecs da região. Destes, oito con-
seguiram vaga na Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista) da região. A 
conquista é fruto de um trabalho di-
ferenciado, proposto pelo modelo de 
ensino, que oferece a oportunidade 
do aluno concluir os estudos na rede 
estadual.

Entre os classificados para a Unesp, 
que tiveram aula na unidade de en-
sino, está Rosana Ferreira de Souza, 
que atualmente cursa arquivologia. 

* Neusa passou por cursos de iniciação teatral no NAC (Núcleo de Artes Cênicas) do Sesi
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Por incentivo do namorado e dos fi-
lhos, Rosana resolveu voltar aos estu-
dos após 20 anos. E não se arrepen-
deu. “Certo dia minha filha me ligou e 
disse: ‘mãe, você passou na Unesp’. 
Quando eu recebi essa notícia eu sim-
plesmente não acreditei. Fiquei muito 
orgulhosa por essa conquista”, disse.
A estudante também explica que 
o CEEJA de Marília teve papel fun-
damental na conquista. “Tive muito 
apoio dos professores. Todos foram 
dedicados comigo, deram aula extra 
de preparação para o Enem, expli-
caram tudo sobre redação, já que eu 
não entendia nada. Enfim, a escola foi 
muito importante para isso tudo acon-
tecer”, afirma.

Além de Rosana, conseguiram vaga 
na Unesp por meio do CEEJA de Ma-
rília: Ana Julia Macedo, Vinícius Alen-
car Suzarte Pereira, Neide Donizete, 
Gabriela Rosa Aportas Flor, Pamela 
Regina Santana Belmiro, Amanda La-
rissa Dalto e Mairine Regina Salvador 
Leme. “Trabalhamos com foco numa 
aprendizagem significativa para cada 
aluno, identificando suas necessida-
des, fortalecendo suas potencialida-
des e incentivando ainda seu cres-
cimento pessoal, cultural e social. E 
vê-los ingressando em uma universi-
dade é gratificante para nós, porque é 
o fruto de nosso trabalho sendo colhi-
do”, afirma Mônica Spadoto Righetti, 
diretora do CEEJA.

CEEJA de Marília formou 
alunos que passaram em 
vestibulares concorridos 
de universidade pública

Trabalho pedagógico

 O CEEJA trabalha plenamente para 
a recuperação de jovens e adultos 
que não concluíram os estudos. “O 
diferencial do modelo é que ele ofere-
ce carga horária flexível e material de 
ensino no ato da matrícula. O jovem 
que sentir necessidade também pode 

recorrer ao centro para tirar dúvidas 
presenciais com os professores. Atu-
almente, a Educação conta com 31 
CEEJAs pelo Estado de São Paulo”, 
informa a assessoria estadual. 

A Diretoria Regional de Ensino oferece 
um material chamado “EJA – Mundo 
do Trabalho”. “Em cima desse mate-
rial, aprofundamos os conhecimen-
tos de acordo com a necessidade de 
cada aluno. Também fazemos aulas 
coletivas, em forma de oficinas, que 
trabalham temas do cotidiano e de in-
teresse dos alunos”, argumenta João 
Paulo Francisco de Souza, professor 
coordenador do CEEJA.

28 Porque você é cinco estrelas

A R T E

Por: Cézar Pereira | Fotos: Divulgação/Internet


