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O FOCO NAS MÃES ADIA A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 
Aristeo Gonçalves Leite Filho – UERJ 
 

 

 As publicações oficiais do Departamento Nacional da Criança (DNCr)1 é compreendida, 

neste trabalho, como uma expressão da concepção de um projeto que se concretiza em proposta 

de ação para as crianças e suas mães. Vale lembrar, no entanto, que não havia, à época, um 

pensamento homogêneo no órgão a respeito da educação das crianças pequenas. O contexto no 

qual os livros2 utilizados como fontes foram escritos não esconde embates teóricos e políticos que 

existiam na época. Contudo, opto por elegê-los como peças fundamentais a serem analisadas na 

busca do que poderia ser parte da proposta de uma política pública para as crianças no Brasil dos 

anos 1950/1960. 

 O presente trabalho é resultado de uma pesquisa sobre as políticas públicas para a infância 

no período3 onde outras fontes foram utilizadas, sem as quais não seria possível proceder à 

comparação entre as fontes e chegar, mesmo que preliminarmente, às análises que se seguem.  

 Difundia-se e defendia-se no Brasil, nos anos 1950/1960, que as famílias pobres eram 

incapazes de educar as crianças pequenas, o que poderia ter impulsionado o crescimento de 

instituições com proposta de educação para elas, fora do espaço doméstico, sobretudo, das 

famílias mais pobres da sociedade. No entanto, a idéia que predominou foi a de que assistir a 

infância significava educar a família, o que resultou em ações educacionais do Estado destinadas, 

sobretudo, às mães, seja em espaços públicos ou privados.  

 No pós-Segunda Guerra Mundial, a reconstrução dos países diretamente envolvidos no 

conflito gerou uma fase de crescimento da economia mundial, a denominada “Era de Ouro”, na 

qual deu-se o estabelecimento do “Estado do Bem Estar Social” nos países centrais. Após a fase 

de reconstrução, ocorreu um período de ampla internacionalização do capital. Com o avanço do 

capitalismo, a área rural no Brasil, nesse período, foi invadida pelo capital, que promoveu a 

modernização da produção. Ambos os fenômenos, a industrialização do país e a modernização da 

                                                

1 Decreto lei no 2.024 de 17 de fevereiro de 1940. “...Fica criado, no Ministério da Educação e Saúde, o Departamento Nacional da Criança, diretamente subordinado ao Ministro 

de Estado.” O DNCr é criado como um órgão do Ministério da Educação e Saúde, encarregado de organizar, em todo o país, a proteção à maternidade, à infância e à adolescência. 

Tinha como função buscar, de modo sistemático e permanente, e criar para as mães e para as crianças condições favoráveis que, na medida necessária, permitissem àquelas uma 

sadia e segura maternidade, desde a concepção até a criação do filho, garantindo a este a satisfação de seus direitos essenciais, no que diz respeito ao desenvolvimento físico, à 

conservação da saúde, do bem-estar e da alegria, à preservação moral e à preparação para a vida.. 
 
2 As publicações aqui mencionadas são os livros da Coleção do DNCr. Vide Bibliografia.  
 

3 A precariedade da historiografia da Educação Infantil, no período de 1950/1960, no Brasil e a necessidade de conhecer e entender o lugar da infância e da Educação Infantil nas 

políticas públicas elaboradas no período do desenvolvimentismo constituem o eixo da investigação citada. 
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produção rural, vão contribuir com a migração da população rural para os centros urbanos de tal 

maneira que a população urbana do país ultrapassou a rural em número, na década de 1960. 

 Com um projeto de desenvolvimento para o Brasil pautado, sobretudo, na industrialização 

e na urbanização, os anos JK (1956-1961) podem ser caracterizados também como os anos de 

uma política de continuidade da arrancada da industrialização no Brasil, o que poderia também 

ter sido a retomada do discurso getulista: “com a crescente industrialização do País e o 

consequente afastamento do lar das mães operárias, a multiplicação de escolas maternais e de 

jardins de infâncias torna-se necessidade imperiosa, principalmente nos grandes centros 

urbanos”.4  

 Os “Anos Dourados” e a magia existente no senso comum a respeito da década de 1950 

trazem à memória um espaço/tempo de arte, do teatro de revista, dos bailes, da Bossa Nova e do 

otimismo que rondava uma idéia de nação. Essa época ficou na memória social como expressão 

de liberdade, de humor, de cultura, de desenvolvimento nacional, de democracia. É a partir, 

também, desse tempo de boas recordações, tempo de coisas que ficaram guardadas no coração, 

no imaginário social (Bomeny, 1991), que os anos JK, hoje expressão popular, passaram a ser 

mencionados como um tempo de lembranças positivas, quase sempre fazendo uma enorme 

sombra nas contradições, tensões, ambivalências e ambigüidades da época, mas que, por sua forte 

magia, instigou-me a visitá-lo como um país estrangeiro5 (Lowenthal, 1998): 

 

Quando um acontecimento político mexe com a cabeça de um determinado grupo social, 
a memória de cada um de seus membros é afetada pela interpretação que a ideologia 
dominante dá desse acontecimento. Portanto, uma das faces da memória pública tende a 
permear as consciências individuais (Bosi, 1987). 

 

 A sociedade brasileira, no início da década de 1960, já havia se tornado bastante 

complexa como resultado do desenvolvimento urbano e industrial e da mudança das relações de 

trabalho no campo. Com um alto nível de desigualdades sociais, surgem movimentos de luta por 

reformas de base que reduzissem as grandes diferenças das condições de vida entre as classes 

sociais. Nesse contexto de redemocratização do país, com uma política baseada no populismo e 

nacionalismo, e uma economia notadamente marcada pela opção do desenvolvimento econômico 

nacional associado ao capital externo e da crescente urbanização das grandes cidades, é que a 

                                                

4 Mensagem apresentada ao Poder Legislativo pelo Presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, no dia 3 de maio de 1937. Nessa época estimava-se que, em 1946, teríamos 

pouco mais de 10 milhões e 100 mil crianças na idade pré-escolar até 6 anos.  

 
5 "... estamos o tempo todo conscientes de que o passado nunca pode ser tão conhecido quanto o presente. O passado é o país estrangeiro de L. P. Hartley, onde tudo é feito de 

modo diferente" (Lowenthal, 1998, p. 73). 
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educação será marcada, em destaque com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). 

 A primeira LDB da história do país é aprovada em 19616. Destacam-se como suas 

principais características: a garantia de igualdade de tratamento por parte do Poder Público para 

os estabelecimentos oficiais e particulares; a obrigatoriedade do ensino primário, conquistada na 

Legislação anterior, foi prejudicada pelas isenções que a Lei permitia e que, na prática, anulavam 

a sua obrigatoriedade; a estrutura de ensino não foi alterada: continuava o ensino pré-primário, o 

ensino primário de 4 anos, o ensino médio, nas modalidades ginasial em 4 anos e colegial em 3 

anos, e o ensino superior; o Conselho Federal de Educação recebeu a delegação de determinar os 

valores das bolsas de estudo e financiamento para os graus de ensino, que a lei atribuía aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios. Destacam-se, também, como aspectos positivos da 

LDB: a unificação do sistema escolar e a sua descentralização; a autonomia do Estado para 

exercer a função educadora e o da distribuição de recursos para a educação. No entanto, a LDB 

frustrou as expectativas dos grupos mais progressistas, que esperavam um avanço na legislação 

educacional, no sentido de ampliar o atendimento das necessidades das classes populares. A 

decepção dos grupos progressistas que lutaram pela educação pública e desempenharam um papel 

importante na solução dos problemas nacionais os levou a se lançarem nas campanhas da 

educação popular7. 

 Sobre a educação das crianças com idade inferior a da escolaridade obrigatória o que lei 

menciona restringia-se a dois artigos que compunham o capítulo denominado Da Educação Pré-

primária: 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores de sete anos, e será ministrada 
em escolas maternais ou em jardins-de-infância. 
 
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 7 anos serão 
estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou cooperação com os poderes 
públicos, instituições de educação primária. 
 

 Havia também nessa lei a exigência de que o professor desse nível tivesse completado o 

curso normal. 

 No âmbito específico da educação das crianças em idade pré-escolar, nos anos 1950/1960, 

permaneceram mitos antigos, tais como: as mulheres, por serem educadoras natas, deveriam 

trabalhar em casa; só se toma leite de vaca, quando criança, porque a mãe trabalha fora; a creche 

é um mal necessário. Permaneceram as preocupações igualmente antigas em relação às crianças 

nos seus primeiros anos de vida: com a mortalidade infantil e a importância do binômio mãe-

                                                

6 Lei 4024 de 20 de dezembro de 1961.  

7 Os movimentos mais significativos foram o Movimento de Educação de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos. 
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filho. Essas preocupações, acrescentadas da idéia de educar a infância para prevenir 

marginalidade futura, funcionam no Brasil, desde o início da República, no final do século XIX, 

como mote para as políticas públicas destinadas às crianças e às suas mães.  

 O Ministério da Saúde através do seu Departamento Nacional da Criança (DNCr) é o 

órgão que assume predominantemente as políticas de educação e proteção à maternidade e à 

infância no Brasil. Assistir a infância significava educar as mães, em especial as mães pobres. 

Isto resultou em ações do Estado. Já sob forte influência norte-americana, a puericultura, a 

pediatria e a pedagogia passaram a nortear ações de proteção à criança, tendo também como foco 

as mães. Essas ações, provenientes de uma forte tradição de trabalhos comunitários e baseadas 

nas técnicas do Serviço Social, desenharam campanhas, projetos e programas que foram 

propostos pelo governo federal, que, na época, imprimiu uma forma de atuação em rede, com 

delegacias, centros regionais ou órgãos similares nos estados.    

 

Campanha Educativa 

 

 Assim denominava-se o programa de educação do Departamento Nacional da Criança 

(DNCr) do Ministério da Saúde, que fora operacionalizado pela Divisão de Proteção Social. Este 

estabelecia um conjunto de ações que, através de Clubes de Mães e paralelamente a outros 

programas do Ministério, entre eles o Programa Alimentar, sem uma ação educativa junto às 

mães que eram beneficiadas com o leite, por exemplo, teria um efeito limitado, se elas não 

fossem orientadas a utilizarem, de modo adequado, a alimentação recebida e a cercarem os filhos 

dos cuidados necessários (Lima Junior, 1962, p. 17).   

 Essa idéia de complementaridade era a opinião de Getúlio Lima Junior, diretor geral do 

DNCr, no governo João Goulart, expressa no relatório de 1961-1962, a qual mostra que a 

Campanha Educativa do Departamento Nacional da Criança se justificava a partir de diferentes 

pontos de vista. Muito embora o pensamento de que o baixo nível sócio-econômico das mães 

exigia que fossem desenvolvidas outras ações de saúde e puericultura, concomitantemente, com 

as ações educativas, com o intuito de lhes proporcionar melhoria nas suas condições de vida (uma 

tônica nas políticas do setor desde os anos de 1940), verifica-se nos documentos que para alguns 

técnicos, dirigentes do Ministério da Educação e Saúde, a Campanha Educativa era uma ação 

complementar a outras ações e que, para outros, os diferentes programas do DNCr é que seriam 

um complemento, o que, nesse caso, dava uma certa centralidade à Campanha Educativa.    
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 Nos anos 1950/1960 o termo Campanha foi largamente utilizado pelos órgãos públicos do 

governo federal ao elaborarem programas e projetos na área de educação e saúde.8 A Campanha 

Educativa do DNCr, iniciada em 1951, foi parte integrante de um programa desse órgão, através 

de sua Divisão de Proteção Social e Delegacias Regionais com a colaboração do FISI.9 

 A supervisão da Campanha Educativa cabia à Divisão de Proteção Social e sua direção, às 

Delegacias Federais da Criança. Nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, a sua 

administração estava sob a responsabilidade dos executores DNCr – FISI. As Delegacias tinham 

uma Coordenadora Regional e a Divisão de Proteção Social, uma Supervisora Geral. Em cada 

Estado existia uma equipe composta de Coordenadoras e Educadoras. As equipes, em geral, eram 

formadas por pessoal selecionado entre portadores de títulos que mais se ajustassem ao que iam 

realizar na Campanha10 (Brasil, Ministério da Saúde, 1960, p. 7). 

 O objetivo da Campanha Educativa do DNCr era o de formar uma mentalidade voltada 

para o bem-estar da criança, evitar a mortalidade infantil e materna, fortalecer a vida familiar, 

elevar o nível social e despertar e estimular o amor à terra. De acordo com o documento Clube de 

Mães da Campanha Educativa (Brasil, Ministério da Saúde, 1960, p. 5), a inclusão da campanha 

educativa nas ações do DNCr se justificava pelo reconhecimento de que o bem-estar da criança 

depende de sua situação global, tornando-se, por conseguinte, indispensável que, ao lado da 

assistência médica e alimentar, se cuidasse também de esclarecer as mães quanto aos cuidados da 

criança e se proporcionassem meios para melhorar as condições sociais das populações 

beneficiadas. Essa concepção de que o bem-estar da criança depende de sua situação global, que 

vai além da assistência médica e alimentar, já estava presente nas ações do DNCr durante os anos 

que antecederam a separação da saúde do antigo Ministério da Educação e Saúde, até 1953, e tem 

sua continuidade no Ministério da Saúde durante as décadas de 1950 e 1960. As ações educativas 

aparecem sempre como estratégias dos programas de saúde para a infância e a maternidade nesse 

período, mesmo depois da separação do Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios 

específicos para cada área.   

                                                

8 No caso específico da educação, ver INEP (www.inep.gov.br): CILEME (Campanha de Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elementar) e CALDEME (Campanha do 

Livro Didático e Manuais de Ensino)1953; Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino secundário 1953; Campanha Nacional de Merenda escolar 1955; Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo 1958; Campanha de Educação Popular 1962; Campanha Nacional de Educação Rural 1963; Campanha de Educação de adultos e 

adolescentes 1963, entre outras. As “campanhas” tinham um caráter emergencial e buscavam superar a morosidade da burocracia do Estado no que tange a estrutura, 

gerenciamento, alocação de verbas e o aparelhamento político partidário. Destaca-se que esse caráter emergencial não impossibilitou o prolongamento de várias campanhas, tendo 

por fim a sua incorporação a outras estruturas ou a sua elevação a categorias com caráter mais duradouro. 

 

9 O FISI – Fundo das Nações Unidas para a Infância foi a agência das Nações Unidas que teve como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às 

suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Foi fundado em dezembro de 1946 e criado para ajudar as crianças que viviam na Europa e que sofreram 

com a Segunda Guerra Mundial. Em 1949, coube à Divisão de Proteção Social do Departamento Nacional da Criança elaborar o programa para a assistência do FISI no Brasil – o 

Plano DNCr/FISI. Seu programa original compreendia 7 partes: Nutrição; Medicamentos; Equipamentos de obras de proteção à maternidade e à infância; Vacinação; Conservação 

de leite em pó; Treinamento de pessoal auxiliar e Campanha Educativa.  

10 Integraram a Campanha: enfermeiras, assistentes sociais, médicos e educadoras. 
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 Dois tipos de trabalho foram planejados para que a Campanha Educativa do DNCr 

atingisse sua finalidade: um voltado para toda a comunidade e outro, de âmbito mais restrito, que 

funcionaria junto a entidades de proteção à maternidade e à infância.  

 No primeiro, a Campanha Educativa se concretizava através da divulgação de preceitos de 

higiene, puericultura etc. e era realizada por equipes volantes devidamente aparelhadas. No 

segundo, a concretização das ações se dava através dos Clubes de Mães.  

 Ambas as ações baseavam-se nos seguintes fundamentos: 1 – Reconhecimento do direito 

que tem o ser humano de desfrutar condições de vida compatíveis com a sua natureza. Em 

linguagem de serviço social, respeito à dignidade humana. 2 – Reconhecimento da capacidade 

que tem o ser humano de modificar-se, de aperfeiçoar-se, se lhe forem oferecidas oportunidades 

para isso. 3 – Reconhecimento de que o bem-estar da criança depende de sua situação global, que 

envolve aspectos morais, médicos, sanitários, econômicos e sociais. 4 – Reconhecimento de que 

somente através da família, e pelo fortalecimento desta, esse bem-estar pode ser assegurado. 5 – 

Reconhecimento de que todo programa que não for alicerçado em forças da própria comunidade 

onde atua será artificial, terá vida limitada e resultados duvidosos (Brasil, Ministério da Saúde, 

1960, p. 6). 

 Além do próprio nome da Campanha, os seus fundamentos evidenciam sua conotação 

educativa, embora baseada na prática do Serviço Social. Como pode ser constatado no texto do 

documento do DNCr (idem), que assim consigna: 

 

Pela modalidade do trabalho desenvolvido, a Campanha Educativa fundamenta-se, pois, 
na filosofia do Serviço Social e procura utilizar na execução de suas atividades os 
princípios técnicos de Serviço Social de Grupo e da Comunidade. Utiliza-se dos 
princípios do Serviço Social de Grupo porque o campo de realização social do homem é 
o grupo e o seu aperfeiçoamento só se realiza satisfatoriamente subordinado à adaptação 
ao meio (p. 6). 
 

 Por demandar equipamento adequado e vultosas somas de recursos, o primeiro tipo de 

trabalho demorou a ser concretizado e suas ações ficaram, muitas das vezes, atreladas às do 

Programa Clube de Mães, que foi a ação de maior importância da Campanha Educativa do DNCr. 

 

Clube de Mães 

 

 O presidente Juscelino Kubitschek, em mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa de 1956, no item Ação do Estado no setor da saúde, assim escreve 

sobre o DNCr: 
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Mantiveram-se, em 1955, no mesmo ritmo de progresso, as atividades deste setor da 
administração pública, que tem a seu cargo a importante tarefa de orientar os trabalhos 
de proteção à maternidade e à infância. 
 
Continuou o DNCr desenvolvendo sua campanha educativa, tendo introduzido um fator 
mais objetivo e dinâmico, nas suas atividades, com a organização de Clubes de Mães, 
com estas finalidades: formar no país uma mentalidade voltada para o bem da criança; 
evitar a mortalidade materno-infantil; fortalecer a vida familiar; elevar o nível social e 
estimular a fixação do homem à terra (Kubitschek, 1956, p. 77). 
 

 Para JK a organização do Clube de Mães é o fator mais objetivo e dinâmico da Campanha 

Educativa do DNCr. 

 O Clube de Mães se revestia de características próprias, embora fundamentadas nas bases 

da Campanha Educativa. Destacam-se, entre outras, as atividades que visavam ministrar 

conhecimentos e habilidades novas, servindo como instrumento de valorização e de 

desenvolvimento da personalidade dos seus membros, e a participação ativa da comunidade e dos 

próprios membros do Clube no planejamento, organização e seu funcionamento (BRASIL,1960, 

p.7).  

 O Clube de Mães era compreendido como um instrumento básico de proteção à 

maternidade e à infância da Campanha Educativa do DNCr. Tinha por finalidade imediata 

garantir o melhor aproveitamento dos serviços médicos assistenciais oferecidos e, através da vida 

em grupo, desenvolver a personalidade das mães, com base no reconhecimento da capacidade 

que tem o indivíduo e o grupo de melhorarem e se aperfeiçoarem contribuindo com a melhoria 

das condições de vida.  

 

Caracterizava-se como uma ação complementar que aproveitava os recursos locais existentes: 

 

Uma das características do Clube de Mães da campanha Educativa é que o mesmo não 
deverá constituir uma entidade isolada, mas que funcione ao lado de instituições já 
existentes, como Postos de Puericultura, Maternidades, Associações de Proteção à 
Maternidade e à Infância, Obras Paróquias de Assistência ou outras, complementando os 
seus serviços de assistência à mãe e à criança (idem, p. 65).    

 

 Dos oito objetivos traçados pelo DNCr para o Clube de Mães, dois referiam-se 

diretamente à família: “despertar nas mães a consciência da responsabilidade social decorrente de 

sua missão como esposas e mães e orientá-las quanto aos direitos e deveres da família, relação 

dos seus membros entre si, união na defesa dos direitos da família”. Outros dois estavam 

diretamente ligados a questões da maternidade: “responsabilidade pelos cuidados pré-natais e 

levá-las a compreender as vantagens da freqüência regular ao Posto de Puericultura ou outros 
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serviços materno-infantis e suscitar-lhes o interesse pelos problemas da criança e da sua 

educação”. Os demais eram ligados à formação social daquelas mulheres: 

 

incentivar-lhes o gosto pelo trabalho e indicar-lhes os meios de realizá-lo de maneira 
agradável e produtiva; proporcionar-lhes orientação na medida das suas necessidades, 
considerando casos de desajustamento, encaminhando-as aos Serviços Sociais existentes 
no Posto de Puericultura ou na Comunidade; estimulá-las à cooperação ativa, despertar-
lhes a responsabilidade através do desenvolvimento de atividades práticas e da 
participação na diretoria dos Clubes, interessá-las pela promoção dos meios necessários 
à sua manutenção; facilitar-lhes o aproveitamento e criação de recursos sociais na 
Comunidade, de acordo com as necessidades individuais e coletivas (idem, p. 8). 

 

 Pelos documentos encontrados sobre os Clubes de Mães nos arquivos do Ministério da 

Saúde, constata-se seu caráter de complementaridade a outras ações do Ministério da Saúde e 

articulação com outras entidades. A Campanha Educativa do DNCr se desenvolveu 

conseguindo manter entrosamento com várias outras instituições públicas e comunitárias, entre 

elas: Prefeituras, Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural – ANCAR, 

Bandeirantes, Campanha Nacional de Educação Rural – CNER, Departamento Nacional de 

Endemias Rurais – DNERu, Legião Brasileira de Assistência – LBA, Serviço Especial de Saúde 

Pública – SESP, Serviço Social Rural – SSR, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI, etc. (idem, p 14). 

 Através das suas representações estaduais,11 utilizando-se de documentos e treinamentos, 

o DNCr procurava orientar a implantação dos Clubes de Mães na perspectiva de um trabalho 

educativo comunitário. Sendo a Campanha Educativa orientada pelos princípios e pelas técnicas 

do Serviço Social, considerava-se indispensável que houvesse receptividade da população com 

relação ao programa, o que implicaria na participação ativa na execução das suas atividades. 

 O ponto de partida era a mobilização da comunidade e a conseqüente participação. O 

Clube de Mães contava com a participação ativa da comunidade, que através do seu 

envolvimento daria apoio “não só moral, mas também material e financeiro que o Clube receberá 

das pessoas do lugar, como também as suas atividades assumirão características mais regionais e 

se constatará melhor desenvolvimento das diversas partes do programa” (idem, p.9). 

 O Clube deveria funcionar de preferência junto a obras de proteção à maternidade e à 

infância, sendo considerado como um complemento educativo da referida entidade. Por esse 

posicionamento evidencia-se a concepção do DNCr de que as obras de proteção às mães e às 

crianças eram vistas como educativas e que o Clube de Mães tinha uma função complementar. 

 

                                                

11 O DNCr possuía sete Delegacias Federais da Criança: 1ª Região em Belém; 2ª Região em Fortaleza; 3ª Região em Recife; 4ª 

Região em Salvador; 5ª Região em São Paulo; 6ª Região em Porto Alegre e 7ª Região em Belo Horizonte.  
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 O DNCr oferecia um auxílio financeiro para a manutenção do Clube, mas este deveria 

contar com a colaboração da comunidade, dos seus órgãos oficiais e municipais, de associações 

de classe e de particulares. “Essa base econômica dependerá em grande parte, como decorrência 

natural, do grau de receptividade e interesse que o programa tiver conquistado no meio 

comunitário” (idem, p.11). 

 Para implantar um Clube de Mães era necessário um mínimo de 8 sócias. A programação 

do Clube era desenvolvida através de atividades educativas e recreativas, as quais eram 

planejadas em conjunto com as próprias sócias para que viessem a satisfazer suas necessidades, 

mantendo-as, assim, no grupo através da motivação: 

 

... auscultar as pulsações da comunidade, descobrindo suas necessidades, possibilidades 
e receptividade oferecidas à organização do Clube de Mães. Nunca expressar opiniões 
referentes à comunidade antes de ouvir o que dizem sobre sua cidade e sobre si mesmos 
(p. 12).   

    

 Na perspectiva de uma educação comunitária que respeitasse a população das 

comunidades locais antes de instalar um Clube de Mães, a orientação era fazer um estudo do 

meio. A ênfase dada era conhecer a comunidade, suas necessidades e recursos existentes, 

observar a cultura local nas múltiplas variações e grau de receptividade e incentivar o povo para o 

trabalho.   

 Ainda nesse sentido, ressalta-se a afirmação constante no documento do DNCr de que 

“não é necessário ao povo ser bastante instruído para poder participar conscientemente nas 

discussões comunitárias” (idem, p. 14). 

 A idéia força que merece destaque era a de que o Clube de Mães será delas e não para 

elas (idem, p. 20). Reforçava-se a visão de que as mães teriam a oportunidade de realizar coisas 

que desejassem e que “sozinhas não podem levar a efeito, mas que a colaboração mútua lhes vai 

proporcionar, o ensejo de trocar de experiências e de adquirirem novos conhecimentos e 

habilidades” (idem, p. 19).  

 A Igreja Católica, talvez, tenha sido a maior parceira do DNCr no programa do Clube de 

Mães em muitos estados e municípios. Isso fica exposto nos relatórios que o DNCr recebia dos 

Clubes, descrevendo a situação local e o envolvimento de órgão nas ações do programa desde sua 

implantação, como aparece no relatório a seguir, ao tratar do contexto de uma cidade que, após a 

mobilização dos técnicos do Ministério da Saúde através da sua Delegacia Regional, planejava a 

implantação de um Clube de Mães: 
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... No setor educacional, dispõe de um Colégio para moças, dirigido por irmãs, e, para 
rapazes, um pertencente à Paróquia, que, apesar de ainda não concluído, já está em 
funcionamento. O ensino primário é ministrado através de uma escola paroquial. 

 
A situação médico-assistencial é precária, pois havendo fechado o Posto de 

Puericultura, a classe pobre conta apenas, neste setor, com uma farmácia-ambulatório e 
três lactários, localizados em diversos pontos da cidade. 

 
A Igreja constitui o centro de interesse do lugar e as atividades religiosas resumem a 

vida da cidade, cujo progresso, parece haver paralisado há dezenas de anos. Seus 
habitantes, embora se revelem conservadores, sem podermos deduzir se, por 
conformismo, displicência ou comodismo, demonstram uma boa vontade a toda prova e 
estão prontos a colaborar com as iniciativas do Padre, que atua na comunidade como 
verdadeiro líder. Graças ao seu espírito empreendedor, estão se mantendo as instituições 
que citamos acima e outras vão surgindo. 

 
Tendo em vista todas estas considerações, podemos concluir que a criação de um 

Clube de Mães em cidade desta natureza só poderá trazer benefícios incalculáveis às 
classes menos favorecidas e mais abastadas do lugar. 

 
A primeira, através da assistência material e educacional ali dispensada e a segunda, 

estimulando sua participação em empreendimentos que visem o progresso local. Vale 
ressaltar o fato de que a cidade acima mencionada, a fase de preparação foi executada 
pelo vigário local, que recebera, anteriormente, em entrevistas na Sede da Campanha 
educativa, orientação devida (idem, p. 23). 
 

 No texto anterior aparecem elementos que podem ser esclarecedores sobre os Clubes de 

Mães como uma proposta de educação comunitária e desenvolvimento local do DNCr. Em 

primeiro lugar, a importância da Igreja na operacionalização do Programa. O DNCr recrutava 

párocos como líderes comunitários capazes de implementar os Clubes em suas paróquias. Nota-se 

pelo relato que a Igreja constitui o centro de interesse local da cidade em questão, situação muito 

comum à época. A descrição citada registra a precariedade do atendimento médico-assistencial na 

cidade, outro lugar comum naquele momento da história brasileira. Pode-se inferir que as classes 

menos favorecidas ocupavam o lugar de beneficiárias dos Clubes de Mães e as classes mais 

abastadas eram conclamadas a participar na perspectiva da sua contribuição com o progresso 

local. Na breve análise que é feita no relatório sobre o progresso da cidade, constata-se que este 

está paralisado há anos. Ressalta-se, todavia, a boa vontade a toda prova da população que, 

embora conservadora, conformista, displicente ou comodista por vezes, em conformidade com o 

texto, se colocava apta a criar um Clube de Mães com o apoio do pároco da cidade. 

 Diferentemente do que o DNCr propunha para as creches (BRASIL, 1956), nos Clubes de 

Mães da Campanha Educativa estava prevista a participação de voluntários. Eram considerados 

voluntários todos os que direta ou indiretamente se prontificavam a colaborar, que contribuíam ou 

financeiramente para a manutenção do Clube ou prestigiavam o trabalho, com apoio moral, 

estimulavam e incentivavam sua continuidade, participando das festividades ou outras 

realizações. Eram elementos que se responsabilizavam pela continuidade do trabalho: 
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Tanto nas cidades, onde as autoridades colaboram, como nas outras em que se lança mão 
de pequenos grupos, a técnica visa ao recrutamento de voluntários, interessados pelo 
Clube de Mães e, conseqüentemente, pelo desenvolvimento de sua cidade, 
estabelecendo-se o inter-relacionamento de grupos, organizando-se comissões de 
representantes dos diversos grupos da comunidade, o que denominamos de Comissão 
Patrocinadora (p.18).    
     

 Há nesse trecho do documento (Brasil, Ministério da Educação e Cultura, 1960), além da 

instituição do voluntariado como uma técnica, uma correlação entre esse voluntariado e o 

desenvolvimento da cidade, o que qualifica a participação no trabalho junto às mães como uma 

questão de desenvolvimento local.   

 Os voluntários eram orientados e treinados pelos técnicos da Campanha Educativa, que 

visava “principalmente à formação de uma mentalidade social, baseada no reconhecimento das 

possibilidades humanas e no maior desenvolvimento das comunidades” (p.51).  

 Os Clubes de Mães do interior recebiam visitas de supervisão, feitas por uma técnica da 

capital que era chamada de educadora. A freqüência das supervisões era determinada pelas 

necessidades ou situações de cada clube. Nas viagens, a educadora realizava reuniões com as 

sócias beneficiadas, Comissão Patrocinadora e colaboradores. Nestas visitas de supervisão a 

educadora aproveitava para visitar sócias puérperas.  

 Havia no DNCr a seguinte estrutura hierárquica para a Campanha Educativa que 

comportava os Clubes de Mães: Supervisão Geral, Coordenação Regional, Coordenação 

Estadual, Equipes de Educadoras, Voluntários e Sócias (p. 42). Para o cargo de Supervisão Geral, 

Coordenadoras Regionais e Estaduais o DNCr exigia o título de Assistente Social. Eram 

requisitos indispensáveis à natureza do trabalho: a boa saúde, idoneidade moral, possibilidade de 

viajar constantemente, facilidade de relacionamento e adaptação ao meio, equilíbrio emocional, 

preparo intelectual – um mínimo de cultura geral, capacidade de falar em público, boa redação e 

otimismo. As candidatas passavam por um estágio que consistia em visitas aos Clubes de Mães; 

somente depois faziam uma prova de seleção e uma entrevista para avaliação. Não há registro nos 

documentos encontrados sobre quem eram as Educadoras, mas pelos relatórios dessas técnicas 

supõe-se que eram Assistentes Sociais e/ou Enfermeiras. Toda a equipe, desde o nível nacional 

até os voluntários dos Clubes de Mães, era treinada e orientada pelos técnicos do DNCr.         

 O trabalho desenvolvido pelos muitos clubes implantados pelo país consistia em 

atividades variadas, tornando-se um centro de interesse das sócias.  

 Em reuniões semanais, atraídas por atividades de seu interesse imediato, como corte e 

costura, arte culinária etc., as sócias dos clubes recebiam noções de Puericultura, Higiene, 

Educação sanitária, Alimentação, Economia doméstica, Atividades rurais (horticultura, 
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avicultura, criação de pequenos animais), Recreação; socializavam-se; exerciam o espírito de 

iniciativa; tomavam consciência de seus deveres e direitos; em suma, desenvolviam suas 

potencialidades, alargavam suas possibilidades (Lima Jr., 1962, p.17).   

 De acordo com as possibilidades e circunstâncias locais, o programa compreendia três 

partes: Educativa, Recreativa e Orientação, divididas em dois planos: teórico e prático constantes 

de (idem, p.38): Puericultura; Higiene; Alimentação; Economia doméstica; Horticultura; 

Avicultura; Educação familiar, social e cívica e Recreação. Nos anos 1960 essas atividades foram 

agrupadas em: práticas médico-higiênicas, práticas educativas e práticas sociais.    

 Os Clubes de Mães da Campanha Educativa do DNCr se espalharam por todo o país no 

final dos anos 1950 e início dos anos 1960 e funcionaram em colaboração com os estados através 

das Delegacias Regionais do DNCr. Nas capitais dos estados surgiu o maior número de clubes. 

Cada clube contava com uma estrutura mínima estabelecida pelo DNCr, que exigia receptividade 

da comunidade em relação ao Programa; uma sede, local adequado com o equipamento 

necessário para o bom desenvolvimento do trabalho; um número mínimo de sócias para que fosse 

organizado o clube; e a participação das associadas no planejamento (idem, pp.9-10). Dava-se 

ênfase às atividades desenvolvidas como resposta a desejos e necessidades das sócias. Era 

considerada imprescindível na organização a existência de um elemento dirigente capaz de 

conduzir o grupo e orientá-lo, liderando-o de maneira mais democrática possível. Os clubes 

contavam com fichas individuais com dados pessoais e da família de cada sócia, dando visão 

geral de sua situação sócio-econômica; fichas de chamada destinadas a documentar a freqüência 

das sócias em cada reunião; mapas diários com dados referentes ao movimento de cada reunião: 

sócias presentes, novas admissões, cancelamentos, total de matrículas e atividades desenvolvidas 

no dia; livro caixa com o movimento financeiro do clube; relatórios mensais, todos os clubes 

remetiam às Sedes da Campanha em cada estado relatório mensal baseado nos apontamentos dos 

mapas diários, que além da parte estatística continha anotações sobre dificuldades e sugestões 

apresentadas pela dirigente do clube, submetidas à consideração da coordenação estadual (idem, 

pp. 30-31).     

 Com este programa o DNCr e a sua Divisão de Proteção Social (DPS), órgãos do 

Ministério da Saúde, fizeram funcionar uma verdadeira rede – Campanha Educativa do DNCr, 

que articulava as Coordenadorias Estaduais, Delegacias Regionais e os Clubes de Mães. A 

Campanha, utilizando-se da estrutura do Ministério, teve sedes nos estados e nas Delegacias 

Regionais. No final de 1965 o DNCr havia implantado 950 Clubes de Mães e contabilizava 

22.946 mães matriculadas (BRASIL. Ministério da Saúde, 1965, p. 26).  
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 Em 1967, o Departamento Nacional da Criança – DNCr – realizou, no Rio de Janeiro, o 

Primeiro Congresso Interamericano de Educação Pré-Escolar, do qual retirou as idéias 

necessárias para elaboração do Plano de Assistência ao Pré-Escolar, documento que apresentou 

propostas de educação em massa de crianças e que irá marcar as diretrizes elaboradas pelo MEC 

durante as décadas de 1970 e 1980 para a educação pré-escolar (ROSEMBERG, 1992).  

 

Considerações finais 

 

 A expectativa gorou. Com a retomada da industrialização no Brasil, nos anos 1950/1960, 

o discurso de Vargas (1937) a respeito da função de educação/cuidado das crianças pequenas não 

foi incorporado às políticas públicas de educação e saúde da época. Esse discurso recomendava 

aos poderes estaduais e municipais o destino de verbas permanentes aos serviços de puericultura 

e apelava também à iniciativa privada, como forma de complementar o programa nacional de 

amparo às mães e às crianças (VARGAS, 1937) 

 Sobretudo na década 60, permanecia a idéia de que as famílias pobres eram incapazes de 

educar as crianças pequenas, e a idéia republicana de assistência e proteção à família e à infância 

se concretizava através de ações educativas para essas mães. “Quem pariu Mateus que o 

embale.” Essa foi a ideia força. Desta maneira, o Clube de Mães, compreendido como 

instrumento de proteção à maternidade e à infância, era uma política pública para a infância que 

tinha como norte a valorização do trabalho da mulher no lar e seu papel na educação dos filhos. 

Para o DNCr, a creche era a solução do problema das mães que trabalham fora.  

 Educação e saúde estiveram imbricadas em sua história no Brasil não só pela existência 

de um único ministério que tratava dessas duas áreas, até 1953, mas também pelo fato de 

médicos e educadores transitarem institucionalmente em ambos os setores (educação e saúde). 

Ressalta-se, no entanto, que na mesma época, no mesmo órgão do ministério da Saúde há 

posições diferenciadas em relação ao atendimento às crianças pequenas no Brasil, o que pode ser 

constatado nas publicações: Escolas Maternais e Jardins de Infância, editado pela primeira vez 

pelo Ministério da Saúde, em 1954, na Coleção do DNCr, de Celina Airlie Nina, que foi diretora 

do Jardim de Infância do Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ). Na sua atuação no 

serviço público federal, transitou tanto pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

como pelo Departamento Nacional da Criança (DNCr) e Creches Organização e Funcionamento 

Creches Organização e Funcionamento publicado em 1956 pelo DNCr, no início do governo 
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Juscelino Kubitschek, de autoria de dois médicos, Dr. Odilon de Andrade Filho12 e Dr. Sebastião 

Barros Filho, e uma arquiteta, Maria Bernadete Pereira Hirth. 

 

 Contudo, finda os anos de 1950/1960 como um período no qual prevalece no DNCr o 

entendimento de que a missão primordial da mulher-mãe é cuidar do seu filho, ter consciência 

dos seus direitos e deveres e, como esposa, defender os direitos da família (BRASIL, 1954).    
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