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EDUCAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E COMBATE À POBREZA NO POVOADO DE 
CAJUAIS DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA - CE 

  
Clara de Assis Santos Oliveira1,  

Prof.(a) Ms. Joviano de Sousa Silva2 

RESUMO 
O objetivo do artigo é demostrar a relevância da educação, considerando a sua importância 
como ferramenta indispensável no combate à pobreza no povoado de Cajuais, Itapiúna. A partir 
dos levantamentos bibliográficos e da pesquisa de campo, buscou-se indicadores que 
confirmassem a importância do saber para a transformação, desenvolvimento pessoal e 
coletivo. Sendo o ensino a base para a superação da miséria e condução do sujeito para 
empoderamento, compreensão de mundo e viver com dignidade. Foi utilizado método 
qualitativo e quantitativo na coleta de dados da comunidade de Cajuais de Baixo, Itapiúna – 
CE. Na análise qualitativa usou-se a observação, entrevista semiestruturada e entrevista de livre 
estruturação com os entrevistados. E já no parâmetro quantitativa, valendo-se de técnicas de 
preenchimento de questionário, fazendo uso de gráficos e tabelas. A pesquisa de campo levou-
nos a confirmação sobre a importância da educação para o desenvolvimento humano, também 
evidenciou o descaso do poder público diante das mazelas sociais, somadas aos flagelos 
ocasionados pelas secas rotineiramente presente no Semiárido Nordestino e contribuindo com 
a extrema vulnerabilidade social do local. Evidenciada a ausência de políticas públicas efetivas, 
a necessidade da organização popular quanto classe, a fim de cobrar do Gestor Público as 
promessas feitas por ocasião do período eleitoral, no intuito dele, estar atento às necessidades 
dos moradores (usuários dos serviços) e garantindo que as políticas públicas sociais sejam 
efetivadas e ofertadas com qualidade. Que a política educacional seja alinhada com outras 
políticas públicas sociais no combate a toda forma de exclusão social e favorecendo a 
erradicação da pobreza, à emancipação, ao protagonismo pessoal e comunitário. 
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ABSTRACT 
The objective of the article is to demonstrate the relevance of education, considering its 
importance as an indispensable tool in the fight against poverty in the village of Cajuais, 
Itapiúna. From bibliographical surveys and field research, indicators were sought to confirm 
the importance of knowledge for transformation, personal and collective development. 
Teaching is the basis for overcoming misery and guiding the subject towards empowerment, 
understanding the world and living with dignity. A qualitative and quantitative method was 
used to collect data from the community of Cajuais de Baixo, Itapiúna - CE. In the qualitative 
analysis, observation, semi-structured interview and free-structured interview with 
interviewees were used. And in the quantitative parameter, using questionnaire filling 
techniques, using graphs and tables. The field research took us to confirm the importance of 
education for human development, also evidenced the neglect of the public power in the face 
of social problems, added to the scourges caused by droughts routinely present in the 
Northeastern Semiarid and contributing to the extreme social vulnerability of the local. The 
absence of effective public policies is evidenced, the need for popular organization as a class, 
in order to demand from the Public Manager the promises made during the electoral period, in 
order for him to be attentive to the needs of the residents (users of the services) and ensuring 
that social public policies are implemented and offered with quality. That educational policy be 
aligned with other social public policies in combating all forms of social exclusion and favoring 
the eradication of poverty, emancipation, personal and community protagonism. 
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Formal education, social transformation, continuing education, rural work, extreme poverty. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem a finalidade em analisar sobre a importância da educação no combate à 

pobreza, acredita-se ter na educação a essência transformadora de formar e desenvolver o 

sujeito no exercício pleno da sua cidadania, seja civil, política ou social. Bem como, estar 

presente nas manifestações coletivas nas lutas sociais por direitos. 

A escola é um ambiente de integração do cidadão na vida econômica de um país. Com 

isso, acredita-se que investir na educação é garantir que o sujeito adquira os instrumentos 

intelectuais necessários para a viver de forma digna, pois “essa é uma das fórmulas mais 

conhecidas e testadas pelos países de primeiro mundo”. (CUNHA 2018). 

O estado do Ceará possui elevada extensão de sua população em extrema pobreza. Com 

base nisto, a presente pesquisa é avaliar o impacto da educação diante da extrema pobreza no 

povoado de Cajuais de Baixo, zona rural de Itapiúna – Ceará. O município de Itapiúna foi 

emancipado em 23 de junho de1957. Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1968, 

o município é constituído de 4 distritos: Itapiúna, Caio Prado, Itans e Palmatória. Na divisão 

territorial, o povoado de Cajuais de Baixo está localizado no distrito de Palmatória, tendo a 

agricultura e a Prefeitura do Município, como as principais fontes empregatícias da população, 

o que limita o rendimento da região. “Acreditamos que a pesquisa nos levará luz do 

esclarecimento, a qual a educação é um dos principais instrumentos de superação da miséria.” 

(GERMANO. 1998, p. 29). 

Partindo da hipótese de que a educação é transformadora, empoderada, 

indiscutivelmente formadora de cidadãos críticos e com plena compreensão de mundo, 

acredita-se ser esta, uma ferramenta poderosa na transformação social e indispensável 

instrumento para o combate da pobreza. Pois, através dela, a população alcançará a sua 

emancipação, o desenvolvimento pessoal e profissional, levando-os a novas oportunidades de 

trabalho, ainda contribuindo com o desenvolvimento sustentável do território e melhorias nas 

condições de vida da comunidade. Neste entendimento, concorda-se que a educação leva à 

transformação pessoal e coletiva, sendo esta, ferramenta indispensável no combate à pobreza a 

considerar o povoado de Cajuais de Baixo, na zona rural, do município de Itapiúna – CE.  
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Em um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), em 46 países, confirmou que mais da metade dos jovens brasileiros, ou 

seja, 52% da população entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino médio. O estudo 

denominado Um Olhar sobre a Educação demonstrou que esse fato está associado a 

desigualdade de renda. Segundo Lemos (2001), cerca de 97% dos municípios cearenses estão 

situados na região semiárida da região nordeste do Brasil, os quais experimentam grandes 

obstáculos.  

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

2.1 EDUCAÇÃO NO COMBATE A POBREZA  

De acordo com o pensamento de CAMPOS3, a ausência de políticas sociais efetivas de 

combate à pobreza no Brasil, tem corroborado para ações focalizadas de caráter assistencialista 

para atendimentos as emergências e aos flagelados das secas no Nordeste brasileiro. Para tanto, 

a busca da erradicação da pobreza é analisada a partir das apreciações e premissas a seguir:  

A pobreza é um problema complexo e multidimensional, com origem ao mesmo 
tempo na área nacional e na área internacional. Não é possível encontrar uma solução 
uniforme, com aplicação universal para o combate à pobreza. Antes, é fundamental 
para a solução desse problema que se desenvolvam programas específicos para cada 
país, com atividades internacionais de apoio às nacionais e com um processo paralelo 
de criação de um ambiente internacional de apoio. Agenda 21 (apud CAMPOS, 2013, 
p.80). 

Para Campos4(2003, p.183), as discussões que tratam das desigualdades sociais e da 

pobreza, apareceram desde a segunda metade do século XX, essa questão passou a ser 

apresentada no ambiente de reforma promovido no governo de Jânio Quadros em 1970, 

presente nas críticas realizadas ao conhecido “milagre brasileiro”. Se estendendo à década de 

1980, que observou-se, também, uma forte presença dessa discussão nos movimentos sociais e 

sindicais, e ainda uma preocupação do constituinte brasileiro em apresentar, definir e promover 

propostas que assegurassem os direitos sociais na constituição.  

 
3 José Nilson B. Campos é professor do Programa de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
e Pesquisador IB do CNPq. 2013. 
4 Maria Malta Campos, pedagoga, doutora em sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em 
educação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é pesquisadora do Departamento de Pesquisas 
Educacionais da Fundação Carlos Chagas e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação – Currículo 
da PUC de São Paulo 
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Outro aspecto interessante desse quadro no país é a diversificação de atores que atuam 
no campo social e, especialmente, no educacional. Não são mais apenas os 
profissionais da área que se interessam por ela, como era a norma até alguns anos 
atrás: empresários, filantropos, organizações não-governamentais, entidades de vários 
tipos, personalidades; todos têm propostas para a educação e muitos as testam em 
projetos de pequena escala, mas sempre com grande visibilidade social. (CAMPOS, 
2003, p. 184). 

Nessa perspectiva a educação passou a ser uma questão defendida em todos os cenários 

da sociedade, e pelos mais diversos atores, possibilitando uma análise multireferencial de 

direito fundamental a educação promovida pelo texto da constituição de 1988. 

2.2 EDUCAÇÃO COMO DIREITO CONSTITUCIONAL 

A Constituição Federal de 1988, assegura que todos os cidadãos brasileiros têm direito 

a Proteção Social Básica, como: acesso à educação com qualidade, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a assistência aos 

desamparados, a proteção à maternidade e à infância. Bem como protegê-los da vulnerabilidade 

e risco social. (CF.88)  

De acordo com os dados do censo demográfico 2010, lançado recentemente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará possui elevada proporção de sua 

população com rendimento mensal domiciliar per capita de até 70 reais, sendo essa a linha de 

extrema pobreza ou miséria adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS (2011). 

De acordo com Relatório Nacional Voluntário: “A pobreza no Brasil tem traços 

acentuadamente rurais”. O acesso à terra por parte do trabalhador rural, os baixos rendimentos 

dos pequenos agricultores estão associados historicamente a concentração fundiária e a carência 

de serviços públicos nas áreas rurais (.2017, p. 50). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) considera “pobreza multidimensional” uma 

família de cinco membros, cujos elementos não são alfabetizados, residem em um domicílio 

que não possui rede de tratamento de água, esgoto, e um ganho diário de, aproximadamente, 

US$ 1,30 por pessoa.  

Com o intuito de solucionar os impasses pertinente, em um aspecto geral, dos países 

membros, no ano de 2015 a ONU, propôs que, assinassem a Agenda 2030, um plano global 

composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na qual a “erradicação da 

pobreza e a “educação de qualidade” surge como primeiro e quarto objetivos, respectivamente, 

como prioridades nessa luta. 
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Como completo, “a pobreza tem sido vista pelos críticos da sociedade como um 

conjunto de “massa explorada”, “escórias da sociedade da abundância”, expressão de 

desigualdade social, como fato inerente ao capitalismo” (GERMANO. 1998, p. 29). 

Vale salientar que, a vulnerabilidade rural dos municípios do estado do Ceará a partir 

de dados estatísticos, climáticos e econômicos, afirmam que: “O Nordeste Semiárido tem sido 

caracterizado, desde o início de sua história, pelo estigma da seca (...)”. (SOARES e CAMPO. 

2017). Fator este, que contribui negativamente para o desenvolvimento financeiro e econômico 

das famílias do Semiárido Nordestino. 

Segundo SCHULTZ, (1960) “a educação eleva os rendimentos, pois proporciona a 

aquisição de habilidades e conhecimentos que estimulam possibilidades de produção e de bem-

estar pessoal” (apud SILVA, 2016, p. 15). Ainda a autora, sob essa perspectiva, não há como 

dissociar a pobreza regional das condições educacionais locais. 

3. METODOLOGIA  

Objetivando demonstrar a relevância da escolarização na melhoria na qualidade vida, 

sendo ela, ferramenta essencial no combate à pobreza de moradores do povoado de Cajuais de 

Baixo - Itapiúna CE. Realizou-se coletas de dados, nas quais entrevistou-se pessoas do sexo 

masculino e feminino, trabalhadores(as) rurais, com idade entre 38 a 80 anos, todos(as) naturais 

da comunidade 

Na pesquisa utilizou-se do método quantitativa5 e qualitativa6, valendo-se de técnicas 

específicas, a saber, preenchimento de questionário, observação, entrevista semiestruturada7 e 

 
5 (...), traduzido "objetivamente" e em "dados matemáticos". Minayo (2001, p.22).  

6 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Minayo (2001, p.21 a 22). 

7 A entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 
compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 
informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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entrevista de livre estruturação8, com os entrevistados, ocasionando coleta de informações 

quantitativas em gráficos e tabelas.  

No primeiro momento, já em campo para a coleta de dados, foi propício tomar 

conhecimento da população local, seus costumes, suas necessidades e os serviços ofertados pela 

rede municipal. Pois, pelo fato, de cada região possuir características próprias é necessário 

analisar o local para só então ter as diretrizes cabíveis para a localidade em análise.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A princípio, os resultados foram obtidos 

quantitativamente, através de 8 entrevistados na 

comunidade de Cajuais de Baixo, onde foram 

entrevistados 63% do gênero masculino e 38% 

feminino, como mostra no Gráfico 1. 

 Neste entendimento, diante da inquietação em 

demonstrar a 

relevância da 

escolarização 

para a melhoria na qualidade de vida das pessoas da 

comunidade e da relevância do saber no combate à 

pobreza. Realizou-se o estudo, aonde, ao copilar os 

dados, viu-se que  

 

70% dos trabalhadores(as) rurais que 

participaram da pesquisa, não tiveram acesso à escola 

 
8 Entrevista de Livre Estruturação é o tipo menos estruturado, e só se distingue da simples conversação porque tem como 
objetivo básico a coleta de dados. O que se pretende é a obtenção de uma visão geral do problema pesquisado, bem como a 
identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado. (GIL. 1999). 

 

 

Gráfico 1: Gênero dos entrevistados  

Gráfico 2: Início de trabalho braçal  
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formal. Pelo fato de terem, desde novos, que ajudar na renda familiar. Como é possível analisar 

no Gráfico 2, 63% dos entrevistados relatam terem começado a trabalhar aos 8 anos de idade. 

E os demais, também, começaram com faixas etárias bem similares, entre 7 anos a 9 anos de 

idade.  

Nesta pesquisa, pode-se observar a existência de três grupos: o primeiro pertence aos 

trabalhadores rurais que estão na ativa, não alfabetizados, tendo idade entre 38 a 54 anos, com 

baixo rendimento, sendo os recursos do Programa Social Bolsa Família o único rendimento 

familiar. Asseguraram eles, que a produção da lavoura é destinada ao sustento da família, 

considerando a baixa produtividade para a venda no comercio, como nota-se na Tabela. 

Tabela: Informes complementares sobre os entrevistados do Povoado de Cajuais de 

Baixo 

Profissão Rendimento Escolaridade 

Agente de Saúde 1 e1/2 Salários Médio Completo 

Agricultor(a) 1 1 Salário (aposentadoria) Não Alfabetizado 

Agricultor(a) 2 1 Salário (aposentadoria) Não Alfabetizado 

Agricultor(a) 3 Sem Rendimento Não Alfabetizado 

Agricultor(a) 4 Sem Rendimento  Não Alfabetizado 

Capitão de Exército  20 Salários Superior Completo 

Professor(a) 3 Salários Superior Completo 

Vereador 5 Salários Médio Completo 

 

O segundo grupo: diz respeitos aqueles trabalhadores(as) rurais, já aposentados 

(aposentadoria rural), não alfabetizados, com idades entre 55 a 80 anos, afirmaram rendimentos 

de um salário mínimo (veja a Tabela), sendo este, o único rendimento para o seu sustento e de 

sua família.  

Em um aspecto qualitativo, observou-se os posicionamentos dos entrevistados, como pode-se 

analisar: 
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“Não estudei, aos 8 anos eu já trabalhava com o meu pai para ajudar no sustento dos 
meus 13 irmãos”; “não estudei não, o meu pai dizia que não precisava estudar”; “ 
nunca fui na escola, naquele tempo não havia escola aqui perto”; “naquela época só 
estudava quem tinha dinheiro para pagar”; “não estudei, não tinha escolas aqui na 
zona rural para a gente estudar”; só existia escola na cidade e nós não tínhamos meios 
de transportes para chegar até lá”; “quem trabalhava de inchada não tinha condições 
de estudar”; “ não estudei, chegava muito cansado do roçado”; “a gente só fazia o 
pouco para comer e não dava para pagar escola”; “existiam escolas somente nas 
cidades grandes”; “O pai falava que o estudo era bom, mas eu tinha que trabalhar”; 
“se quer arrumar alguma “coisa” tem que estudar”. (Entrevistados. 2021). 

Ainda observou-se na pesquisa, a prática do trabalho infantil, ou seja, noventa por cento 

dos entrevistados afirmaram que começaram a trabalhar na roça com idade entre 8 a 10 anos, 

haja vista, a necessidade de ajudar no sustento da casa, por a família ser numerosa. 

Um entrevistado disse: “Às vezes eu estava trabalhando com o meu pai, no roçado, lá 

no Boqueirão, via alguns meninos(as) passando de jumento para estudar no Capistrano e eu 

ficava com vontade de ir para a escola também, mas, eu tinha que trabalhar e nem um jumento 

eu tinha como transporte” Para meu espanto, as crianças de quem ele mencionava era eu (autora 

da pesquisa) e meu primo. Hoje, tenho formação em Serviço Social e o outro é Capitão do 

Exército Brasileiro. O depoimento, causou-me emoção, pois, caso não tivéssemos estudado, 

atualmente, estaríamos na situação dele. 

Noventa por cento dos entrevistados relataram a necessidade de melhoria da 

infraestrutura das escolas, os mesmos afirmaram a importância de capacitação dos professores, 

a fim de melhoria na qualidade de ensino. 

O terceiro grupo: na estimativa de quarenta por cento dos moradores do povoado, que 

tiveram acesso a educação (ensino médio e superior), apresentam melhores condições 

financeiras e com rendimentos acima de dois salários. Verbalizaram referente as melhorias na 

qualidade de vida dela e de toda família em decorrência da formação acadêmica. Para esses 

entrevistados o estudo formal:  

“Abriu caminho”; “o estudo foi e é tudo na minha vida”, “o estudo me levou 
a melhor qualidade de vida”; o estudo contribuiu com melhor salário”; com o estudo, 
consegui melhorar minha vida e ajudar a minha família”; a educação abre portas de 
emprego, dar status para quem tem saber”; “com o estudo posso ter trabalho, melhor 
salário e sair para ter lazer”; o estudo me proporcionou condições para comprar”; 
“a educação transforma vidas, sem ela não há mudança”; a educação é importante, 
sendo necessário que o aluno tenha um curso superior”; “Na minha família somente 
eu tenho o ensino médio, sou bem vista por eles”;” A falta de estudo leva ao engano”; 
“o estudo é muito importante, vejo que na minha família tem pessoas que não sabem 
ler e tem dificuldades de cuidar dos doentes de casa, pois não tem leitura para 
interpretar uma bula”;“ Sem educação você não consegue se desenvolver 
socialmente, culturalmente, eticamente, financeiramente”; “Educação é tudo, 
Educação é a base de tudo”; “você só consegue ser gente se você estudar”; “se você 
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não estudar vai permanecer parado aqui na roça”; “o ser humano sem estudo não 
chega a lugar algum”; o estudo é essencial”; “para se capacitar e ter uma vida 
melhor você precisa de educação”; a educação é mudança”.  

Para este último grupo, cem por cento dos entrevistados, afirmaram categoricamente 

que o estudo foi de fundamental importância para o desenvolvimento, pessoal e profissional. 

Para alguns entrevistados, os prédios públicos onde estão localizadas as escolas no 

povoado encontram-se sucateados e tem a necessidade de reforma, a fim de melhorias na 

infraestrura. 

Também foram mencionadas sobre a importância da formação continuada para os 

professores, pois acreditam que o ensino ofertado nas escolas do povoado encontra-se 

precarizado e isso está prejudicando a formação das crianças. “Não vejo futuro para os jovens 

daqui devido as dificuldades do local. E eles terminam o ensino médio e não sabem de nada, 

pois o ensino é fraco e não dá base para conseguir entrar no curso superior”. 

Falou-se ainda, sobre as condições precárias da estrada de acesso à cidade de Itapiúna, 

sendo ela carroçável e sem manutenção. Segundo eles, quando vem o inverno a preocupação 

dos pais (dos alunos) é constante, pois as crianças correm risco que o ônibus sofra acidente ou 

não consiga subir a serra do Cajuais. “Já tivemos vários acidentes aqui, envolvendo 

transportes”. 

Ocasião que os entrevistados de maneira unanimem, ou seja, 100% (cem por cento) dos 

entrevistados disseram acreditarem que a educação informal transforma as pessoas, o seu modo 

de viver e é ferramenta essencial para o combate à pobreza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa corroborou para os esclarecimentos de que a pobreza não se dá somente pela 

falta de educação formal, porém a política educacional juntamente com outras políticas públicas 

sociais é de fundamental importância para a erradicação da pobreza. Viu-se que a formação 

acadêmica elevará as chances para a melhoras na qualidade de vida, o elevado grau de 

escolaridade vai contribuir com a qualificado de mão de obra do indivíduo. Vimos ainda, a 

necessidade dos moradores do povoado de Cajuais, sair da zona rural em busca de estudos nos 

grandes centros e de estabilidade financeira, onde tem emprego, sabendo-se dos critérios de 

pré-requisitos com maior qualificação. 
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Pode-se perceber que na simplicidade de cada entrevistado, há diálogo com os 

estudiosos da academia, pois todos, em suas expressões, foram unânimes em falar sobre a 

importância do estudo formal para o desenvolvimento pessoal, intelectual e ascensão 

profissional.  

Nesta estimativa, foi constatado que a educação tem total relevância para a melhoria da 

qualidade de vida do indivíduo sendo esta, ferramenta fundamental no combate à pobreza 

extrema do povoado de Cajuais de Baixo (Itapiúna), sendo este, parte frágil, enfrentando sérias 

dificuldades em relação as variações climáticas (secas e enchentes), a falta d’agua, a deficiência 

do saneamento básico, a falha na efetivação de políticas públicas e violação nas garantias de 

direitos sociais. 

A gestão pública é vista como um conjunto de problemas, com péssimos serviços 

prestados aos cidadãos, além de irregularidades dos recursos público e corrupção, porém 

entende-se a necessidade de um Estado ornamentado, a fim de proporcionar atendimento com 

qualidade, equidade social, assim respeitando as desigualdades, bem como, a individualidade 

da sociedade. 

Ainda foi possível observar, que não existe na comunidade um espirito de coletividade, 

sendo cada um por si. Não sendo percebido, dentro da comunidade e com os entrevistados, a 

percepção quanto a importância da participação popular nos espaços, dentro dos Conselhos de 

Direito para a formulação, promoção, defesa e controle das políticas públicas.  

Com isso, viu-se a necessidade dos moradores rurais se organizarem como classe, 

considerando que a ação levaria o fortalecimento do grupo, contribuindo com o favorecimento 

da emancipação, ao protagonismo pessoal e comunitário. Com aspecto de pessoas organizadas 

em defesa dos interesses coletivos. Contrário seja, cooperando, beneficiando e fortalecendo 

ações de forças oclusas com propostas divergentes aos interesses da sociedade, favorecendo 

assim os interesses da classe dominante. 

Nesse entendimento, afirma-se a importância no comprometimento do gestor público, 

frente aos anseios da sociedade, em tornar as políticas públicas sociais eficientes, eficazes e 

efetivas na proteção das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias, dos deficientes, 

dos idosos e colocando-os salvos de qualquer situação que os coloquem em vulnerabilidade e 

risco social.  
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