INSTITUTO DOM BARRETO: Tradição e excelência
na educação do Piauí
Como surgiu um dos ícones da educação piauiense e como ele vem se
reinventando ao longo dos anos.

Fachada do colégio Instituto Dom barreto, 31/08/2021, Teresina-PI, Rua 24 de janeiro

O Instituto Dom Barreto, localizado em Teresina-PI é um colégio muito prestigiado, fundado
por freiras e pelo Bispo Dom Barreto, em Campinas no ano de 1944, e dirigido até pouco tempo
pelo professor Marcílio Rangel, uma pessoa muito religiosa, bondosa que sempre pensou no bem
de todos. Foi justamente por isso que fez ele também ajudar a fundar (junto com Irmã Missionária
de Jesus Crucificado) a Casa Dom Barreto e o colégio filantrópico Madre Maria Villac que é
sustentado pela atual escola particular Instituto Dom Barreto.O professor Marcílio assumiu a
instituição porque após conhecer o projeto das irmãs apaixonou-se, e quando as fundadoras foram
embora, ele continuou com o projeto da escola, fazendo-a crescer cada vez mais.
O colégio é reconhecido nacionalmente por alcançar ótimos resultados no Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio), mas nem sempre foi assim, por trás de todo esse reconhecimento
houve muita luta e trabalho duro para se deslocar de Campinas à Teresina e ser o que é hoje, com
a ajuda de várias pessoas, que a chamam de comunidade dombarretana. “A nossa meta nunca foi
deixar a escola famosa e sim focar em um ensino de qualidade” disse a atual diretora Marcela
Rangel.

Surgimento e reconhecimento do Instituto Dom Barreto
A instituição surgiu em Campinas, por volta do ano de 1928, e foi fundada pelas irmãs irmãs
missionárias de Jesus Crucificado: Irmã Martha, como Madre local; Irmã Ana Maria, Irmã Alaíde,
Irmã Raimunda; Irmã Alice; Irmã Luiza; Irmã Mariana e Irmã Jacira. As mesmas tinham uma missão,
que era fundar escolas em algumas regiões do Brasil, e depois sair de lá para ir para um local com
mais necessidade que o anterior. Em 13 de novembro de 1943, as senhoras vieram para Teresina,
e aqui fundaram o IDB (Instituto Dom Barreto).

Foi então que no ano de 1993, o professor de matemática Marcílio Rangel entrou no colégio
para substituir um outro educador chamado Raimundo, que havia se afastado do trabalho por uma
licença médica. Assim que Marcílio entrou na escola e conheceu o objetivo das irmãs missionárias
de Jesus crucificado, ele se apaixonou pela missão, “Quando as irmãs foram para o Ceará, professor
Marcílio continuou o IDB com o compromisso de manter os ideais e a missão que as irmãs haviam
deixado para o mesmo” explicou a filha de diretor Marcílio e a atual diretora Marcela Rangel. Quando
as oito mulheres religiosas saíram de Teresina para cumprir sua tarefa, o homem se ofereceu para
dirigir a escola, e elas aceitaram a ideia.
Conforme o tempo foi passando, o novo diretor fez diversas mudanças na escola, que a
fizeram evoluir e se tornar o que ela é hoje. A princípio a instituição era só para meninas, e a elas
eram ensinadas prendas domésticas, porém, mais à frente, as irmãs ampliaram a escola para um
jardim de infância, incluindo assim, garotos e garotas. Posteriormente , o educador Marcílio expandiu
os níveis de educação até o 3º ano do Ensino Médio.
Curiosidade sobre o brasão: como toda boa e famosa escola tem que ter um belo
brasão, a escolha do emblema do Instituto Dom Barreto veio da época das irmãs missionárias
e procurava contemplar os ideais e valores que a escola possui. O símbolo da Bandeira do
Piauí representando a valorização do estado; o livro e a frase “estudar e crescer”
representando a importância do estudo e a tocha mostrando como a escola valoriza os
esportes e as olimpíadas que ocorrem dentro da mesma, realizadas pelos estudantes e
professores (comunidade dombarretana) - Palavras da atual diretora Marcela Rangel.

Brasão do IDB, foto tirada em 10/09/21 na sala de comutação do prédio Vaticano

A direção do IDB
A diretoria é parte fundamental de uma escola. Quando o IDB foi fundado, o professor
Marcílio Rangel foi o primeiro a ser escolhido para ocupar o cargo de diretor, pois incentivava os
alunos a estudarem dando saborosas recompensas, oferecia sapinhos, que na verdade era um
batom garoto, presenteados, como bem disse Marcela Rangel “apenas para os corajosos”. O homem
era tão amado, e tinha tanto amor pelas crianças, que esse gesto de incentivo virou uma marca
registrada da escola. O professor sempre espalhou carinho por onde passava, querendo o bem dos
alunos e principalmente ajudando os que não possuíam acesso à educação e ao afeto.

Após o seu falecimento, a direção da escola passou a ser formada apenas por mulheres,
que também têm um papel muito importante na história da escola, ajudando a fazê-la prosperar
cada vez mais e assim mantendo a mesma cultura que o IDB criou há 77 anos . Desde o princípio
Marcílio Rangel sempre apoiou a participação das mulheres nessa caminhada “a história do IDB é
muito permeada, por mulheres. Antes mesmo de hoje, nós sempre tivemos uma questão muito
feminina" citou a atual diretora Marcela Rangel, que sente muito orgulho de fazer parte de algo tão
grande e com tanta repercussão, acreditando que o professor Marcílio foi uma ponte para que essa
inclusão das mulheres fosse cada vez maior no meio escolar e finaliza dizendo: "nós como mulheres
temos a representatividade que precisa ser ampliada e a responsabilidade de formar meninas para
que um dia elas possam ocupar lugares como os nossos".

Foto de uma sala com recordações do professor Marcílio 31/08/2021 Teresina-PI

Instituições de Caridade
O IDB tem duas instituições de caridade: a casa Dom Barreto e a escola Madre Maria Villac. A
casa Dom Barreto foi criada há 30 anos pelo professor Marcílio com o propósito de amparar crianças
carentes, para que pudessem estudar, comer e brincar. Já que esse era seu sonho, pois quando
via crianças na rua trabalhando, brincando na rua, e etc, queria que elas também tivessem o direito
de estudar, brincar e comer.
A outra instituição é a Escola Madre Maria Villac, que foi fundada em 1992 pelo professor
Marcílio juntamente com suas irmãs que queriam levar educação a crianças que não tinham tanta
condição financeira. E o funcionamento da escola começou com 2 turmas, uma do 1 ao 4 ano e a
outra do 5º ao 8º ano que recebiam aulas de Português e Matemática, mas hoje já funciona até o
9º ano.

Brasão da Casa Dom Barreto e da escola popular Madre Maria Villac Teresina-PI 31/08/2021
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