MULHERES NO COMANDO
DO IDB

Exemplo de mulher empoderada que trabalha no IDB

Atualmente as mulheres exercem um papel importante na sociedade . E nas escolas
isso não foi diferente , uma das escolas em que grande parte da coordenação é composta por
mulheres é o Instituto Dom Barreto.
A representatividade feminina hoje no Brasil é muito importante ,pois ela mostra que
as mulheres recebem cargos e funções mais elevadas . Nesta sexta-feira (4/09/2021), 5
estudantes dessa escola entrevistaram algumas dessas mulheres importantes do Instituto Dom
Barreto.
Uma dessas mulheres é a Expedita Alves, apoio pedagógico do IDB “Quando você
entra em um trabalho, você tem certa dificuldades porque você não conhece ainda a
clientela, a partir do momento que você conhece o projeto que você vai trabalhar, aí as
coisas se tornam muito mais fáceis. Os momentos mais marcantes da minha vida no
trabalho, primeiro foi quando eu iniciei na escola, as primeiras conversas que eu tive com o
professor Marcílio, uma pessoa de quem eu tenho muita saudade , uma pessoa com quem eu
aprendi muito, mas eu aprendi principalmente 2 coisas: ele me ensinou a ter bom senso, que
é utilizar a coisa certa na hora certa. Eu chego sempre cedo, eu sempre gostei de chegar para
receber alunos, eu sinto muito prazer em ver vocês chegando, cumprimentar cada um de
vocês, então a minha rotina é essa: eu entro cedo, o meu horário é um pouco extenso, eu

chego cedo e saio tarde. Não puxando para o meu lado, mas a mulher tem mais
sensibilidade, a mulher tem uma visão mais holística das coisas, mas eu acho que o homem
e a mulher tem que andar juntos, por isso é importante que a mulher tenha mais espaço no
mercado”.

Espedita Alves no Instituto Dom Barreto

Como muitas pessoas falam, a mulher está tendo cada vez mais espaço no
"mercado'', a cada ano que passa elas estão tendo mais representatividade.
Stela Rangel afirma:“ Ordenar é administrar um grupo de pessoas (professores,
funcionários) para organizar uma série ou áreas de conhecimento, coordenar é orientar, em
conjunto, as pessoas que fazem parte daquela essência. Quando eu assumi a direção IDB, eu
já havia trabalhado muito aqui, como professora, então não foi tão difícil, e assim, o
Professor Marcílio, depois das irmãs, assumiu a coordenação e depois foi convidado para
ficar na direção e a gente sempre trabalhando em conjunto, todos nós trabalhávamos aqui, a
escola ia crescendo e depois começamos a convidar pessoas de nossas famílias para ajudar
a gente. Os meus momentos mais marcantes foram quando Professor Marcílio faleceu, nós
tivemos que ficar naquela responsabilidade de dar continuidade ao trabalho, e foi um
momento crucial em nossas vidas, porque ele era o diretor, e nós estávamos sempre
trabalhando em conjunto, e mesmo assim a ausência dele foi muito dolorosa. A minha
rotina até dois anos atrás, eu chegava aqui de manhã e passava o dia aqui, almoçava na

cantina, no restaurante e todas às vezes eu só saia a noite, mas agora Marcela assumiu, e eu
já posso ir para casa mais cedo, preparar muitas coisas de casa, e ela está cuidando da escola
muito bem”.

Diretora Maria Stella Rangel

Bernadete fala que através de um convite do professor Marcílio , mudou a vida dela.
Bernadete desde pequena morou na Paraíba, ela simplesmente começou sua carreira na
pedagogia. A paraibana veio resolver algumas coisas em Teresina, e então foi convidada para
trabalhar aqui na escola. Bernadete enche os olhos de lágrimas ao falar que existiu foi um
convite que mudou sua vida , ela diz que sempre amou crianças , e todo dia é mais um desafio
a ser cumprido,de professora para coordenadora , isso é um exemplo de reflexão para não
desistirmos dos nossos sonhos como a destemida Bernadete não desistiu.

Bernadete

Sob uma perspectiva histórica, há algumas razões determinantes para a supremacia das
mulheres no magistério infantil. Vale destacar que, até o século XX, a função de magistério
era, na prática, exclusivamente masculina. Devido aos aspectos culturais da época, cabia à
mulher, somente a função tipicamente “natural” do gênero feminino: cuidar da casa, servir ao
marido, ter filhos, costurar e bordar, por exemplo.
Depois que as mulheres começaram a ter mais espaço.

Outra dessas mulheres importantes é a coordenadora Márcia , essa grande mulher cuida
principalmente dos professores fazendo os planejamentos, pensando os conteúdos que serão
trabalhados , as estratégias , os recursos e entre outros . Segundo ela , coordenar uma escola
não é fácil “ Não é uma coisa fácil né ?! Porque qualquer coisa que envolve pessoas , tanto
professores , quanto funcionários , alunos , família , não é fácil é um desafio a cada dia”.
A coordenadora também disse que apesar das dificuldades, ela adora o que faz e mesmo já
com uma certa idade pretende continuar com seu trabalho. Foi questionado à Márcia

como ela vê a importância da representatividade feminina no comando das grandes
empresas e ela respondeu “ É importante. Eu acredito que todas essas empresas
existem pontos positivos e pontos negativos , então não é um quadro a ser dirigido ou
coordenado por mulheres , até porque a mulher em si não faz o trabalho sozinha e isolada
,existe a colaboração de homens e mulheres , ela está ali naquela função é que não é o sexo
que tá determinando ela fazer bem ou mal. Enfim ela não faz só e envolve todos os sexos “,
respondeu ela . A coordenadora teve alguns momentos marcantes no seu trabalho e
compartilhou com as pequenas repórteres um de seus momentos " O que mais me alegra é o
bem estar dos alunos , de tá bem de gostar , de vir , de fazer , e isso é muito importante”.

Em meio a pandemia a escola teve que mudar sua organização e ela ajudou nessa tarefa ,
para Márcia essa organização é muito difícil " Organizar a escola é uma tarefa muito difícil
porque nós estamos vivendo uma realidade que não é fácil , o ideal é que todos os alunos
estivessem na escola todos os dias para esse contato, esse conhecimento, essa prova ,para
esse envolvimento , e o fato da gente tá sempre sobressaltado a gente sabe como vai ser ,
porque se alguém adoecer tem que suspender a turma toda . Todo dia para a gente é uma
nova realidade , e a esperança para que a gente possa superar , a gente já tá no mês de
setembro faltam poucos dias para terminar o ano letivo e a gente tá torcendo para que essa
pandemia seja de alguma forma controlada para que a gente possa voltar a viver a realidade
que nós vivemos em 2019 " , disse a paraibana Márcia Rangel .

Márcia Rangel
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