INSTITUTO DOM BARRETO:
MULHERES NO COMANDO.
O colégio que tem mulheres como maioria na equipe e
em cargos de importância se mantém firme como um dos
melhores do país.

Fachada da escola Instituto Dom Barreto

A escola teresinense Instituto Dom Barreto (IDB) demonstra que
mulheres são tão capazes quanto homens, ao ser reconhecida nacionalmente
como uma das melhores do Brasil. As mulheres da equipe dombarretana
contribuem para o alto nível da escola e o seu destaque no ramo estudantil.
Elas ocupam tais cargos, pois têm um gigante potencial que, no geral, é
ignorado pela sociedade, acarretando consequências como o preconceito
(machismo). O IDB teve o primeiro lugar no ENEM 2018 dentre as escolas
de todo o país, conforme dados do Inep.

Representatividade feminina

Desde o seu princípio, o IDB procurou dar importância ao trabalho de
todos os seus funcionários, independente do gênero. A diretora atual da
escola, Marcela Rangel, entrevistada para essa reportagem, afirma que uma
importante bandeira carregada pela instituição é a de prezar pelo trabalho,
não só das mulheres, mas dos profissionais de educação, contribuindo para a
valorização dos mesmos, sendo essa uma importante meta da escola. ‘‘Não
há diferenciação no salário ou na carga horária de funcionários homens e
mulheres na escola e nem há uma predileção na escolha por um gênero ou
outro nos diferentes cargos’’, diz Marcela, confirmando a ideia de igualdade
entre os funcionários homens e mulheres.

Diretora Marcela em cerimônia de conclusão da turma do 3º ano do ensino
médio da escola de 2017

Esse ideal do Instituto Dom Barreto contribui para a imagem das
mulheres frente à uma sociedade patriarcal, mostrando que elas têm potencial
igual ou até maior que os homens para exercer os mais variados cargos,
independente do quão supostamente “insignificante” é a presença ou
capacidade dessas mulheres em determinada função ou área aos olhos da
maior parte das pessoas.

Apesar de ser um pequeno passo da escola, se considerarmos toda a
sociedade, é um progresso significativo para um maior respeito e
reconhecimento das mulheres, sejam elas donas de casa, advogadas,
empresárias, médicas ou até mesmo presidentes. A diretora complementa:
“A gente sempre procurou organizar a instituição de forma a equiparar
homens e mulheres, valorizando-os pelo que eles produzem, pelo seu
trabalho, pelas suas conquistas e por sua formação, independentemente do
gênero. Eu acho que isso é muito importante principalmente na docência em
que muitas vezes se confunde o papel da professora com o papel da
maternidade, então a gente faz questão de profissionalizar esse trabalho para
que a professora seja reconhecida pelas competências e habilidades que tem
e esteja com formação adequada às atividades que está desenvolvendo, acho
que valorizar esse profissional é a maior bandeira da escola, para que nós
tenhamos uma educação de qualidade, inclusiva, que respeite as diferenças e
trate de forma equânime homens e mulheres”.

Fotografia de parte da equipe feminina que leciona na escola IDB

Mulheres no comando
O Instituto Dom Barreto há muito tempo possui mulheres ocupando
cargos de liderança da escola. Como exemplo, podemos citar a linhagem da

família Rangel, que há muitos anos está na gestão do IDB. Stela Rangel,
Márcia Rangel, Bernardete Rangel e Marcela Rangel (atual diretora geral da
instituição, como dito anteriormente) ocupam ou já ocuparam cargos de
liderança na escola. Marcela Rangel afirma: ‘‘O Instituto Dom Barreto
sempre se orgulhou de ter mulheres em cargos de gestão, de liderança, nos
seus quadros, isso sempre foi uma política nossa, sempre foi reconhecida a
importância da mulher, por sua formação, pelas profissionais que são na
instituição’’.
Sob o comando dessas mulheres a escola se tornou referência no ensino
de qualidade no Piauí e no Brasil todo, sempre presente no ranking dos
melhores colégios do país. A capacitação profissional dos docentes é ponto
fundamental para a excelência do ensino. “Outras mulheres já me
antecederam na gestão, na liderança da instituição, [...] a gente [...] exerce no
Dom Barreto uma gestão compartilhada, hoje as minhas tias que são
coordenadoras dos diferentes segmentos exercem importante papel
consultivo e de apoio a minha gestão’’, pontua Marcela.
Mais professoras
O IDB tem a maioria da sua equipe formada por mulheres, muitas
dessas sendo professoras, que ensinam com amor pelo seu trabalho e fazem
com que a escola, primeira colocada no ENEM 2018, mantenha seu alto nível
e siga “ajudando a pintar brilhantes amanhãs”, como diz o seu slogan.
“Acredito que na educação há uma abertura maior para a participação de
mulheres mesmo em cargos de gestão, é mais comum [...] o que não significa
dizer que as mulheres não sofram com o machismo também na educação”,
cita a diretora do colégio.
Nas diversas séries do Instituto Dom Barreto, a maioria dos professores
é do sexo feminino, mas isso não prejudica em nenhum sentido o aprendizado
dos alunos. Essa é mais uma prova do valor atribuído às mulheres no IDB.
Lucas Rubim, aluno do 6º ano G, que também foi entrevistado para a
reportagem, afirma: “Eu não vejo nenhuma diferença entre professores
homens e mulheres, até porque [...] ambos são formados nisso e [...] têm a
mesma capacidade. Eu acredito que o que importa é a qualidade do ensino
do professor(a) e não seu sexo”.

professoras do Instituto Dom Barreto.

A partir da aceitação e valorização das mulheres, o Instituto Dom
Barreto contribui para o combate ao machismo e para uma maior
representatividade feminina. Se todos nós compreendermos, assim como a
escola teresinense, que as mulheres são extremamente capazes e importantes
para a sociedade, teremos uma convivência muito mais plena.
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