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O PROJETO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO VERA CRUZ 

Para se contrapor e combater o racismo estrutural do País, o Projeto para as 
Relações Étnico-Raciais do Vera realiza continuamente uma série ações no 
ambiente escolar, dentre as quais o letramento racial e a sensibilização da 
comunidade; a valorização da cultura e história afro-brasileiras e indígenas no 
currículo; e o aumento da representatividade negra e indígena entre estudantes, 
educadores e cargos de gestão. O Projeto busca, com isso, contribuir para 
transformar a situação histórica de segregação e desigualdade social criada pelo 
racismo e construir uma sociedade efetivamente democrática. 

O trato pedagógico da diversidade, sobretudo a racial, é um direito de todos e 
um dever de escolas que querem contribuir para a formação cidadã em um país 
democrático. Além da aplicação das Leis 10.639 de 9 de janeiro de 2003 e 
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11.645 de 10 de março de 2008, que tornam obrigatório o ensino da história e 
da cultura afro-brasileira e indígena, é fundamental valorizar a presença e a 
cultura não branca no corpo docente e discente nas escolas, bem como no 
currículo e nas práticas pedagógicas, de forma transversal. Na educação 
antirracista, o fortalecimento de identidades é, portanto, um princípio que 
pressupõe a compreensão de que não podemos homogeneizar os conteúdos 
escolares tomando por base apenas uma perspectiva étnica, de “história única”. 
A diversidade étnica nos currículos implica debater fenômenos históricos, políticos, 
econômicos e sociais do etnocentrismo e do racismo. E tratar da diversidade e da 
diferença implica posicionar-se contra todas as formas de dominação. 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Os objetivos gerais do Projeto para as relações étnico-raciais são construir, 
consolidar e propagar a cultura e a educação antirracista na comunidade escolar 
do Vera; formar profissionais comprometidos com a causa em seus ambientes de 
trabalho; e, com isso, contribuir para o enfrentamento do racismo estrutural no 
País. Com esse intuito, promovemos o letramento e sensibilização sobre a questão 
racial na comunidade escolar, incluindo famílias, alunos e profissionais da Escola 
e do Instituto Vera Cruz; a construção de um currículo multicultural que valorize 
história e cultura afro-brasileiras e indígenas; o aprimoramento de práticas 
pedagógicas que desconstruam a normatização do branco como “homem 
universal”, para propiciar a conscientização sobre questões raciais, como a 
branquitude, as diferentes matrizes de conhecimento, as diferentes identidades 
raciais e a construção de representações positivas de si por parte de todos os 
alunos e alunas; a implementação de políticas afirmativas de contratação de 
funcionários, para aumentar a representatividade de profissionais pretos, pardos 
e indígenas nas equipes administrativas e entre professores e gestores; o aumento 
da representatividade negra e indígena no meio estudantil, entre outras ações, 
com um Programa de Bolsas; e a articulação, na sociedade, com grupos afins ao 
tema da educação e cultura antirracistas, além da participação em eventos e 
iniciativas que pautem o debate público no País. 
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PROGRAMA DE BOLSAS INTEGRAIS 

O aumento da representatividade dos estudantes se dá por meio de um o Projeto 
para as Relações Étnico-Raciais na Escola Vera Cruz. As bolsas, além da 
mensalidade escolar, contemplam auxílio financeiro de permanência para alunos 
pretos, pardos e indígenas de baixa renda. O Programa é custeado pela Escola 
Vera Cruz e por recursos captados na comunidade, por meio de doações.  

O aumento da presença negra e indígena nas escolas de maioria branca 
proporciona novos aprendizados para o espaço escolar, desconstrói a 
normatização do branco como “homem universal” e propicia a conscientização 
sobre a branquitude – avanços imprescindíveis no combate ao racismo estrutural, 
necessários sobretudo na rede privada de ensino. Não seria diferente no Vera, 
uma instituição educacional particular de excelência, que tem como um dos pilares 
de seu projeto político-pedagógico a valorização da diversidade. 

O Programa concede bolsas integrais de estudo na Escola Vera Cruz e auxílio 
financeiro para crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas de baixa 
renda e renda intermediária.  

PARA ALÉM DAS BOLSAS 

O Programa de Bolsas vai além do custeio da mensalidade e se compromete em 
dar apoio financeiro aos bolsistas: alimentação, uniforme, material escolar, 
excursões, participação em estudos do meio, acampamentos, transporte e eventos 
da escola. Nosso propósito é garantir uma verdadeira integração dos alunos e 
suas famílias na comunidade escolar. 

As vagas são abertas no Grupo 5, de alunos com cinco anos, todos os anos. 
Nossa meta é atingir 20% de alunos bolsistas em 2035. De um ano a outro, a 
disponibilidade de novas vagas pode variar, a depender da participação e da 
capacidade de captação da comunidade. 
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ALUNOS PARTICIPANTES 

O Programa de Bolsas Integrais permite a entrada de novos alunos, a cada ano, 
no Grupo 5 da Escola. O Vera se responsabiliza pelo custeio de dois alunos 
negros ou indígenas em cada turma, a partir de cinco anos de idade, que 
ingressam anualmente, totalizando 156 alunos na Escola, em 2035. Além dos 
alunos do Programa, de caráter permanente, novos alunos podem ser admitidos 
a cada ano, conforme captação de recursos na comunidade.  

EDITAL PÚBLICO 

A seleção de alunos bolsistas ocorre por meio de edital público com critérios 
objetivos e subjetivos (autodeclaração étnica, renda, proximidade geográfica da 
Escola, presença de irmãos na Escola, avaliação do engajamento da família com 
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a educação dos filhos e com o projeto político-pedagógico do Vera). O edital é 
divulgado anualmente, no mês de agosto, com processo seletivo e de análise 
documental que deverão ser concluídos até o final de cada ano. 

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA 

As bolsas de estudo são financiadas pela Escola Vera Cruz, em caráter 
permanente, para dois alunos por turma do Grupo 5. Trata-se de compromisso 
válido para toda a vida escolar dos alunos, compreendendo 13 anos de estudo. 
A entrada de alunos a cada ano levará ao total de 156 alunos em 2035, em 
caráter permanente, correspondendo à um compromisso financeiro do Vera de R$ 
12 milhões de reais em bolsas de estudo por ano.  

Além disso, vagas adicionais poderão ser acrescentadas às vagas permanentes, 
por meio das doações provenientes da comunidade de famílias e ex-alunos, de 
modo recorrente ou esporádico; de pessoas interessadas na causa; e de 
empresas, terceiro setor, instituições de fomento e programas sociais, dentre outros 
doadores que acreditam que a transformação da sociedade se inicia na sala de 
aula. Temos como desafio criar uma cultura de doação na comunidade escolar. 
Para isso, destacamos a transparência: além de uma auditoria externa criteriosa, 
fazemos a divulgação de relatórios trimestrais e anuais sobre o desenvolvimento 
do Projeto. 

METAS DE CAPTAÇÃO 

Nossa meta é atingir 20% de alunos bolsistas em 2035. O programa permanente 
da Escola garantirá a entrada de 156 alunos, e a comunidade escolar terá a meta 
de adicionar seis alunos negros e indígenas a cada ano, totalizando 78 alunos 
custeados por doações. Para alcançar essa meta, precisamos, a cada ano, 
arrecadar R$ 5,2 milhões, que custearão as mensalidades e apoios dos alunos. 
Essa meta poderá ser alcançada com a contribuição de R$ 420 reais por mês de 
cada família no Vera. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Associação Universitária Interamericana, mantenedora da Escola Vera Cruz, se 
responsabiliza por receber todas as doações em uma conta bancária separada 
da Escola, e cujo saldo será investido, necessariamente, em aplicações financeiras 
de baixo risco, seguindo o modelo dos fundos patrimoniais existentes. As 
demonstrações financeiras são feitas de acordo com as práticas contábeis vigentes 
no Brasil, auditadas anualmente e publicadas em relatórios trimestrais e anuais no 
site da Escola. 

ALGUNS INDICADORES DE 2022 

 

SAIBA MAIS 

Acesse nosso site. 

Para apoiar o projeto, clique aqui ou fale conosco em doacoes@veracruz.edu.br. 

 

 

 

 

https://site.veracruz.edu.br/o-vera-cruz/diversidade/
https://aplicacoes.veracruz.edu.br/doacoes/
mailto:doacoes@veracruz.edu.br
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Por que investir em um programa de bolsas em uma escola particular como o 
Vera? 

O programa de bolsas é uma das dimensões do Projeto para as Relações Étnico-
Raciais do Vera Cruz que tem por objetivos gerais construir, consolidar e 
propagar a cultura e a educação antirracista na comunidade escolar do Vera 
por meio do convívio inter-racial entre profissionais, alunos e suas famílias; a 
formação de profissionais comprometidos com a causa em seus ambientes de 
trabalho; o letramento e a sensibilização sobre a questão racial na comunidade 
escolar e a construção de um currículo multicultural que valorize a história e a 
cultura afro-brasileiras e indígenas. Somos a favor de uma educação pública e 
gratuita de qualidade, e acreditamos na agenda de valorização da diversidade 
em todos os ambientes escolares e, especificamente, na Escola Vera Cruz. 
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Queremos promover o avanço dessa diversidade, rompendo com uma 
segregação social e histórica em escolas particulares. Acreditamos que a escola 
é uma instituição muito importante para a construção de uma sociedade digna, 
justa e democrática. 

Quem financia as bolsas na Escola Vera Cruz? 

As bolsas são financiadas pela Escola, pela sua comunidade escolar, com 
diferentes valores de contribuições, por doadores externos que acreditam na 
causa e na credibilidade da Escola Vera Cruz para protagonizar a mudança 
estruturante e antirracista a que o Projeto se propõe. 

Quantos bolsistas integram o Programa? 

A Escola se responsabiliza pelo custeio de dois alunos negros ou indígenas em 
cada turma do Grupo 5 a cada ano. Em seu segundo ano de vida o projeto já 
conta com 36 alunos bolsistas. Trabalhamos com a meta de 156 alunos bolsistas 
em 2035 entre a Educação Infantil e o Ensino Médio. Além dos alunos do 
Programa permanente, novos alunos podem ser admitidos a cada ano, 
conforme captação de recursos na comunidade; se cada uma das 1.300 
famílias que fazem parte da comunidade do Vera contribuir com R$ 420 
mensalmente, teremos 6 alunos adicionais admitidos a cada ano, ou seja, 78 
alunos no Programa, em 2035. 

Então quer dizer que não há negros na Escola Vera Cruz? 

A Escola Vera Cruz sempre teve alunos negros ao longo de toda sua história de 
quase 60 anos. No entanto, em número bastante reduzido. O propósito deste 
projeto de ampliação da diversidade racial dentro do Vera Cruz implica ações 
afirmativas para o crescimento da representatividade de alunos e profissionais 
negros dentro do ambiente escolar. 

Qual o benefício da inclusão de bolsistas para os alunos que já frequentam a 
Escola?  

Todos ganham com a diversidade dentro e fora da sala de aula. Os bolsistas 
trazem outras experiências, outro repertório e outros desafios. Em ambiente mais 
diverso, os alunos pagantes têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento 
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de si, e de repensar e ressignificar o papel da branquitude. Todos têm 
oportunidades de ampliação de horizontes e sairão ganhando com o 
aprendizado. Estabelecer um diálogo e vínculos em uma condição entre pares 
na sala de aula e no ambiente escolar em geral é um avanço imprescindível 
para transformar positivamente nossa sociedade. 

Quais os critérios para concessão e manutenção das bolsas? 

Anualmente, é divulgado um edital público para abertura de inscrições de 
candidatos com critérios detalhados para concessão de bolsas. Os candidatos 
devem ser pretos, pardos e indígenas, via autodeclaração. Outros critérios 
consideram, por exemplo, renda familiar, irmãos na Escola e tempo de 
transporte público da casa até o Vera. As bolsas são renovadas anualmente. 

Quem pode se candidatar a uma bolsa? 

Todas as crianças que cumprirem os requisitos do edital podem se candidatar, 
por meio de seus representantes legais. 

Crianças negras de pele clara podem se candidatar? 

O critério para seleção é o da autodeclaração étnica. Portanto, o Programa 
contempla pretos, pardos e indígenas, e não estabelece critérios para distinguir 
os diferentes tons de pele negra. 

Em que condições os alunos bolsistas poderão perder a bolsa? 

Em caso de desrespeito a qualquer das regras de elegibilidade estabelecidas 
pelo edital averiguadas periodicamente ou às determinações do regimento 
interno da Escola Vera Cruz. 

Há turmas só de bolsistas, ou um período ou unidade exclusivos? 

Não há turmas de bolsistas apenas, tampouco uma unidade ou período distinto 
para os bolsistas. Os alunos bolsistas são parte da Escola, assim como todos os 
demais alunos. É objetivo do Projeto para as relações étnico-raciais a construção 
de um ambiente educativo que possibilite o convívio inter-racial entre 
profissionais, alunos e suas famílias. 
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Quais são as formas de doação para o Programa de Bolsas? 

As doações podem ser feitas via contratos que preveem compromissos 
recorrentes com diferentes prazos de duração, ou de forma esporádica, de 
acordo com escolha do doador. As doações podem ser feitas por meio de 
boleto, cartão de crédito ou transferência bancária. O canal para doações pode 
ser acessado neste link. 

Existe um valor mínimo de doação? 

Não há valor mínimo de contribuição. 

Como meu dinheiro é usado? 

A Associação Universitária lnteramericana, mantenedora da Escola Vera Cruz, 
receberá todas as doações em uma conta bancária separada da operação da 
Escola, cujo saldo será investido, necessariamente, em aplicações financeiras 
de baixo risco, seguindo o modelo dos fundos patrimoniais existentes. As 
demonstrações financeiras são feitas de acordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil, auditadas anualmente e publicadas em relatórios trimestrais 
e anuais no site da Escola. 

Filhos de funcionários da Escola podem ser bolsistas? 

Nossos funcionários já têm direito a bolsa integral para até dois filhos na Escola. 
Caso tenham mais de dois filhos, sim, poderão ser candidatos a bolsas pelo 
Programa. 

 


