
Projeto de Alfabetização da Comunidade Carente da Região de Cavalcante

Organização Donatária/Executora: Missão Criança

1. Síntese
    A região de Cavalcante, no norte do estado de Goiás, abriga uma comunidade 
remanescente do antigo Quilombo Kalunga, o maior do Brasil. Além da renda média 
extremamente  baixa,  os  habitantes  locais  sentem-se  estigmatizados  por 
descenderem  de  escravos.  Devido  ao  seu  histórico,  conservam  uma  variante 
lingüística sensivelmente distanciada do português padrão. 

É nessa localidade que a Missão Criança, reconhecida por uma série de ações 
bem-sucedidas, fará um trabalho de alfabetização com o uso de computadores. A 
intenção é despertar no próprio aprendiz o interesse no manuseio do equipamento 
e neutralizar o complexo de inferioridade relacionado ao aprendizado. Assim, os 
alunos  poderão  acompanhar  as  aulas  com interesse  e  sem frustrações,  o  que 
resultaria em maior rendimento no estudo da língua. 

O projeto prevê a aquisição de uma unidade móvel de ensino, viabilizada pelos 
recursos doados pelo governo japonês. Essa unidade, equipada com sala de aula e 
instrumentos  de  ensino  doados  por  outros  parceiros,  permitirá  levar  cursos  de 
alfabetização a toda a vasta região mencionada.

A capacidade máxima da unidade será de 384 alunos por ano, calculando-se a 
realização de 4 cursos trimestrais, com 8 classes de 12 alunos cada. Com isso, 
espera-se aumentar o alfabetismo e o nível educacional da Comunidade da Região 
de Cavalcante.
    Além  da  alfabetização,  a  unidade  móvel  também  oferecerá  cursos  de 
informática, podendo disponibilizar até 432 vagas por ano. Desta forma, além do 
aumento do percentual de emprego trazido pelos conhecimentos de informática, 
espera-se a aplicação desse conhecimento na criação de um website para a venda e 
a divulgação do artesanato regional.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$ 91,187
(2) Ítem da Doação

Aquisição de uma unidade móvel (veículo de grande porte)

3. Local do Projeto
   Município de Natividade – TO

4. Inauguração – 29 de abril de 2006 
Foi  inaugurada  no  dia  29  último  a  Unidade  Móvel  de  Ensino,  projeto  de 

iniciativa da Missão Criança para a melhoria da qualidade de vida da população 
carente. Adquirida com recursos doados pelo governo japonês e outros parceiros, a 
unidade móvel atenderá à comunidade Kalunga do município de Cavalcante, norte 
de Goiás, região com alto índice de analfabetismo.

Estiveram  presentes  na  inauguração  cerca  de  600  moradores  locais  e 
voluntários, além de autoridades, representantes da Missão Criança, da Embaixada 
do Japão e dos demais parceiros.

Gladys  Buarque,  presidente  da  Missão  Criança  ressaltou  que  este  já  é  o 
terceiro projeto da Missão Criança no campo da informática e que a escola móvel 
além de beneficiar o povo de Cavalcante, também recebeu pedidos dos municípios 
de Formosa e Cidade Ocidental.

Em  nome  do  prefeito  de  Cavalcante,  o  vice-prefeito  do  município,  Josias 
Magalhães Costa Sobrinho lembrou que apesar das muitas riquezas de Cavalcante – 
culturais, sociais e naturais – ,  a comunidade local ainda carece de capacitação 
técnica e educação, essenciais para a melhoria da qualidade de vida. 



O ministro da Embaixada do Japão, Shigeru Otake, elogiou a qualidade da 
Unidade Móvel e expressou o desejo de que ela  seja utilizada plenamente pelas 
pessoas da região, contribuindo para o aumento do alfabetismo e  a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade.


