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RESUMO 
 

 
O presente artigo traz um recorte do estudo que vem sendo desenvolvido no Programa 
de Doutorado em Educação na Universidade Federal de Sergipe. A partir do 
levantamento de fonte, percebeu-se a importância dos Postos de Puericultura em todo 
território Nacional. Essa instituição teve como principal objetivo disseminador as ações 
do Departamento Nacional da Criança (DNCr) no que se referia a assistência, saúde, 
educação e proteção materno-infantil.  Os Postos de Puericultura apresentaram-se como 
forte aliado das Políticas Públicas do governo de Vargas. E foi através da atuação desses 
Postos que os médicos puderam disciplinar a família pobre, ditando regras de 
comportamento acerca da: alimentação, vestuários, exercícios físicos, educação, 
combate a natimortalidade e mortalidade infantil, o abandono, a mendicância e até o 
controle da sexualidade dos pais.  O estudo vem sendo desenvolvido a partir das 
análises documentais dentro da Pesquisa Histórica e Documental. O estudo vem 
recorrendo aos aportes teóricos e metodológicos da Nova História Cultural e da História 
da Educação, através de autores como: Le Goff (2006), Chartier (2002), Kuhlmann Jr. 
(2005), Rizzini (2008), entre outros, que trazem em suas pesquisas contribuições 
significativas para construção do estudo aqui apresentado.  
 
 
Palavras-Chave: Assistência. Educação. Postos de Puericultura. Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents an approach to the study that is being developed in the Doctoral 
Program in Education at the Federal University of Sergipe. From the survey source, 
realized the importance of child care posts throughout national territory. This institution 
aimed to disseminating the actions of the National Department of Child (DNCr) as it 
relates to care, health, education and maternal and child protection. The Stations of 
Child Care presented itself as a strong ally of Public Policy of the government of 
Vargas. And it was through the action of these posts that doctors could discipline the 
poor family, dictating rules of behavior about: food, clothing, exercise, education, 
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fighting stillbirth and infant mortality, abandonment, begging and even control of 
sexuality the parents. The study has been developed from analysis of the documentary 
within the Historical Research and Documentation. The study is using the theoretical 
and methodological contributions of the New Cultural History and the History of 
Education, through authors such as Le Goff (2006), Chartier (2002), Kuhlmann Jr. 
(2005), Rizzini (2008), among others, who bring in their significant contributions to 
research construction of the present study. 
 
 Keywords:  Health. Education. Childcare jobs. Public Policy.                                                                               
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

[…] A criança tornou-se um elemento indispensável da vida 
quotidiana, e os adultos passaram a se preocupar com sua educação, 
carreira e futuro. Ela não era mais pivô de todo o sistema, mas 
tornara-se uma personagem muito mais consistente.2   

 
 
 O artigo aqui apresentado é um pequeno recorte da pesquisa que vem sendo 

desenvolvida no Programa de Doutorado da Universidade Federal de Sergipe, onde se 

propõe investigar as ações e a atuação do Departamento Nacional da Criança (DNCr) 

em Sergipe. Durante as buscar encontrou-se a atuação dos Postos de Puericultura, que 

segundo Leite Filho (2008) foi um dos carros chefes das políticas desenvolvidas pelo 

DNCr no Brasil, e Sergipe não ficou fora deste contexto, pois nas fontes consultadas 

para construção desse artigo, percebeu-se a forte presente dessa instituição, tanto na 

capital sergipana como no interior do estado, atuando e desenvolvendo ações em prol do 

cuidado e da assistência materno-infantil. 

 Os Postos de Puericultura tinham como objetivo ensinar a puericultura, 

organizar as campanhas de Pró-alimentação, Semana da Criança, o Clube de Mães, as 

Campanhas Educativas. Nas Campanhas eram desenvolvidos os programas de controle 

de doenças e da natimortalidade e mortalidade infantil. 

Os Postos de Puericultura foram instituições que serviram de elo para que as 

propostas e os programas do DNCr fossem desenvolvidas, facilitando assim o trabalho 

em prol aos cuidados e a proteção à maternidade, à infância e a adolescência e a 

comunidade carente brasileira em geral. 

                                                           
2 Cf. ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
(p.189). 
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A Puericultura foi um instrumento valioso nesse processo, pois, através dela, o 

Estado - com o auxílio de médicos ajudou a moldar a família burguesa e, 

principalmente, disciplinar a família pobre, ditando normas e regras de comportamento 

acerca de alimentação, vestuário, exercícios físicos das crianças e até da sexualidade dos 

pais.   

Como a infância foi materializada na condição de futuro da nação pela política 

do Estado Novo, e, para que isso se legitimasse, um dos mecanismos criados para salvar 

a criança brasileira foi o DNCr, que tinha como função também desenvolver programas 

que abrangessem uma grande parcela da população infantil brasileira e suas famílias. 

   Segundo Irene Rizzini: 

A consciência de que na infância estava o futuro da nação tornava 
necessário criar mecanismo que protegessem a criança dos perigos 
que pudessem desviá-la do caminho do trabalho e da ordem. Assim 
era preciso defender a sociedade daqueles que se entregavam a 
viciosidade e ameaçavam a paz social.3 
 

O modelo assistencialista do DNCr baseou-se na criação de equipamentos 

públicos;  desses equipamentos, o maior destaque foram os Postos de Puericultura, onde 

mães (e não só as pobres) deveriam receber orientação médica desde o início da 

gravidez, seguindo-se o acompanhamento da criança até a fase escolar, oportunidade em 

que iria estudar na “Casa da Criança” (Jardins de Infância), que correspondia a um tipo 

de escola com orientação médicas. 

 

1. A FUNÇÃO E O SIGNIFICADO DA PALAVRA PUERICULTURA 

 

Puericultura é uma ciência que se dedicou da criança em desenvolvimento, 

desde a sua concepção, ainda no ventre da mãe, ao nascimento, até a sua idade escolar. 

De origem latina a palavra puericultura significa puer (criança) e cultus (cultura), que 

significa cuidar da criança.  

De acordo com pesquisas consultadas sobre o assunto  a palavra puericultura foi 

usada pela primeira vez no século XVIII. Mais só veio a se consolidar com a criação de 

instituições onde eram incentivados o aleitamento materno e a esterilização do leite de 

vaca, para mulheres que trabalhavam nas indústrias e não podiam amamentar, e também 

para combater a natimortalidade e a mortalidade infantil.  

                                                           
3 Cf. RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. 
2. ed. (revisada). São Paulo: Cortez Editora, 2008 (p. 83).  
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A ênfase no aleitamento materno pela mãe biológica, passa pela definição do 

espaço feminino de atuação. Assim, os médicos, ao ditarem as normas e a moral 

higiênica, serviam à ideologia do Estado e normalizavam também a família, além de 

objetivarem a diminuição do alto índice de mortalidade infantil no Brasil. O aleitamento 

materno deveria ser estimulado, haja visto, ser considerado um importante meio de 

sobrevivência infantil, e somente uma sociedade com crianças fortes, robustas e bem 

educadas teria adultos capazes de gerar riqueza para um país em desenvolvimento. 

A primeira metade do século XX foi permeada por uma extensa mudança social 

e política. Esse período caracterizou-se pela busca de modernização e de adequação aos 

novos modelos de civilidade e urbanidade desenvolvidos a partir dos países 

industrializados. Modernidade, trabalho assalariado e a contenção dos valores e práticas 

populares foram às palavras de ordem nesse momento histórico.  

Em uma sociedade que se pretendia ser moderna e evoluída, as crianças eram 

vistas como o futuro da nação, que poderia ser de progresso ou de retrocesso. Assim 

sendo, era necessário promover a adoção de políticas públicas que compelissem os 

menores desamparados ao trabalho e impedissem que eles contagiassem, com seus 

maus hábitos, a sociedade em geral. 

Segundo Leite Filho: 

A puericultura representa, nos seus primórdios, a consolidação de um 
projeto iniciado na Europa, no século XVIII, que visava à conservação 
das crianças, essencial para os grandes Estados modernos, os quais 
mediam as suas forças pelo tamanho de seus mercados e exércitos. Ela 
pode ser considerada como uma prática da sociedade ocidental 
moderna. Pois é na origem da criança moderna que a história social da 
puericultura encontra-se seu ponto de partida. 4 

 
O termo puericultura vem aparecer no Brasil no final do século XIX. É no final 

desse século que começa a ressoar no Brasil os ecos das transformações que estavam 

ocorrendo pelo mundo.  

O país começava a buscar a materialização de sua nacionalidade, a busca pela 

identidade nacional passou a ser perseguida pelos intelectuais da Primeira República. 

Segundo a pesquisadora Irene Rizzini, “eram tempos de criação; sentia-se estar 

                                                           
4 Cf. LEITE Filho, Aristeo. Chaves a compreensão das políticas destinadas às crianças pequenas no 
Brasil. Anais do VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. São Luís-MA, 2010. (p.8 e 
9). 
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finalmente fundando a nação”.5 É nesse momento que começam a se discutir o 

significado social do cuidar e do educar a criança brasileira. 

 A puericultura até meado do século XVIII, não passava de um conjunto de 

noções básicas para que as mães aprendessem a cuidar da higiene, da nutrição e da 

disciplina das crianças pequenas. O termo foi aprimorado pela pediatria que aprimorou 

a técnica e a transformou em ciência. Chega ao Brasil trazida pelo médico Moncorvo 

Filho.6  

Para o pesquisador Moysés Kuhlmann Júnior, a proteção à infância foi o motor 

que, a partir do final do século XIX, impulsionou o mundo ocidental a criar uma série 

de associações e instituições para cuidar da criança sob diferentes aspectos da saúde e 

sobrevivência. É nessa ocasião que foram atribuídos ao estado e a sociedade funções 

relativas aos campos jurídicos, médicos, assistenciais, educacionais. Intensos debates 

foram travados e instituídas as legislações e normatizações que estabeleceram  política 

públicas para a infância no Brasil.  

A puericultura só vem a ser institucionalizada na década de 1930, quando é 

incorporada as leis e as práticas desenvolvidas na pediatria e passa a fazer parte das 

políticas públicas desenvolvida pelo governo Vargas com a criação o Departamento 

Nacional da Criança. 

 

2. A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA  
 
 

O Departamento Nacional da Criança (DNCr), foi criado  pelo Decreto-Lei 

2.024 em 17 de fevereiro de 1940, pelo então ministro da Educação e Saúde Gustavo 

Capanema. O DNCr foi criado para substituir o Departamento da  Criança criado em 

1919 pelo médico Carlos Arthur Moncorvo Filho. O Departamento ficou vinculado ao 

Ministério da Educação e Saúde até 1953, quando houve a separação dos dois 

ministérios. Na direção do médico Olinto de Oliveira foram criadas as Delegacias 

Estaduais da Criança, esses órgãos representavam o DNCr nos estados brasileiro.  

Em 1950 o DNCr já contava com 6 Delegacias Regionais. Sergipe estava 

vinculada a Quarta Delegacia Federal da Criança, com sede em Salvador, administrada 

                                                           
5 Cf. RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. 
2ª edição revisada. São Paulo: Cortez Editora, 2008 (p.25). 
6 Idem a nota 4 (p.9). 
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pelo médico Elysio Pereira de Athayde. E em Sergipe o chefe da Delegacia Estadual da 

Criança era o médico João Cardoso Nascimento Júnior. 

Estimulado pelo desenvolvimento dos anos de 1950 e pelo interesse da 

modernização do país, o DNCr contribuiu para problematizar o fenômeno educacional 

atribuindo-lhe grande importância no processo de transformação social, desenvolvendo 

ações sanitárias que incluíram cursos populares, a criação de campanhas educativas e da 

criação de   clube de mães, com o intuito de valorizar o trabalho da mulher no lar e o 

seu papel na educação dos seus filhos. 

Segunda Rizzini: 
 

No início da década de 40, portanto em pleno Estado Novo, período 
ditatorial iniciado em 1937 com o golpe de Estado implementado pelo 
então presidente da República Getúlio Vargas, o governo federal 
inaugurou uma política mais nítida de proteção e assistência ao menor 
e a infância, representada pela criação de órgãos federais que se 
especializaram no atendimento a essas duas categorias, agora 
indiscutivelmente separadas e específicas: o menor e a criança.7 

  
 Foram várias as ações desenvolvidas no período Varguista em prol da proteção 

materno-infantil, tendo como objetivo a preparação do futuro cidadão brasileiro. Dentro 

da concepção de cidadania da época a firmação do capital humano, a preparação 

profissional e o respeito à hierarquia através da educação da infância brasileira. E o 

DNCr foi órgão responsável pela coordenação das ações dirigidas a criança e as suas 

famílias. 

A infância e a adolescência no Brasil têm sido ao longo de sua história um jogo 

de discussões políticas, ações ou omissões por parte do Estado, da família e da 

sociedade em geral. Segundo Vicente Faleiros, as políticas para a infância se 

desenvolveram por várias vertentes dentro dos processos conflituosos de formulação e 

reformulação das políticas públicas para a assistência à crianças brasileiras.   

 
 

3. OS POSTOS DE PUERICULTURA E SUAS AÇÕES EM SERGIPE 
 
 

Em Sergipe as políticas Públicas para a infância iniciam-se com o Departamento 

de Saúde Pública de Sergipe. Várias ações foram desenvolvidas dentro da égide do 

                                                           
7Cf: RIZZINI, Irma. Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da assistência pública até a 
Era Vargas. In: RIZZINI, Irene e PILOTTI, Francisco. (Org.). A arte de governar crianças: a história 
das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2 ed. rev. São Paulo: Cortez 
Editora, 2009. (p. 262). 
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governo Vargas, em 1946. O médico Walter Cardoso8 voltado para as questões 

sanitarista na época, diretor do Departamento de Saúde Pública na época  trabalhou pela 

causa dos problemas médico-social que afligiam a população carente sergipana.  

Foi médico Walter Cardoso, um estudioso sobre as questões da criança em 

Sergipe, quem primeiro ensaiou os inquéritos sanitários. O médico era um conhecedor 

das necessidades do povo sergipano, e enquanto esteve à frente do Departamento, 

buscou encontrar soluções práticas para resolver os problemas sanitários que a 

população de Sergipe sofria na época. 

Uma dessa solução foi à construção de vários Postos de Puericultura e dos 

Lactários que foram construídos na sua gestão em lugares estratégicos, onde pudessem 

atender a população necessitada. 

 
 Neste período foi realizado um trabalho dentro das escolas chamado “Higiene 

Escolar” uma das ações dos Postos de Puericulturas para conter as epidemias de 

parasitas e campanhas de vacinação para conter as doenças infecta-contagiosas. A 

“Educação Sanitária”, outra ação dos Postos e eram ações realizadas em caráter 

assistencial, sem a ajuda do governo. Mais quando as políticas foram estabelecidas 

como prioridades para o crescimento da nação o governo federal passou a financiar 

todas essas ações. 

 Em 1946, inicia-se a Campanha contra a mortalidade infantil no Estado, 

resultando em vários inquéritos estatísticos. Para combater esse mal que assolava a 

população infantil foi criando pelo Departamento de Saúde, juntamente com o DNCr, 

consultórios pediátricos no Bairro Siqueira Campos onde funcionava o Posto de Saúde 

Darcy Vargas. Nessa ação foram aumentadas as quotas de leite nos Lactários. 

                                                           
8 WALTER CARDOSO. Nasceu em 2 de outubro de 1911, em Aracaju/SE, filho de Benjamin Mendonça 
e Laudicéia Fontes Cardoso. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 8 de dezembro 
de 1936. Retornando a Aracaju atuou como clínico geral e depois sanitarista, um dos pioneiros em 
Sergipe nas ações de medicina preventiva. Em 1938 foi assistente técnico do Departamento Estadual de 
Saúde Pública, depois chefe do Centro de Saúde Pública, onde promoveu inovações destacando a 
construção do Conjunto Agamenon Magalhães, no governo Arnaldo Garcez. Superintendente da 
Campanha Nacional de Tuberculose em 1954. Foi o primeiro Secretário de Saúde, quando da criação da 
Secretaria, no Governo Celso de Carvalho (1964 – 1967). Professor emérito e pioneiro no ensino das 
Doenças Infecciosas e Parasitárias, foi diretor da Faculdade de Medicina de Sergipe em 1977. Exerceu 
outras funções no âmbito universitário. Dirigiu o Hospital de Cirurgia de 1968 a 1971. Publicou “A luta 
contra a fome” (1948), “Perspectivas da Saúde Pública em Sergipe” (1964), “História da Saúde Pública 
em Sergipe” (1966), “Vida e Tempo - Memórias”(1986). Católico militante pertenceu ao Centro Dom 
Vital. Publicou ainda “Retrato de Garcia Rosa”(1984), objetivando tornar o grande poeta da colina do 
Santo Antônio mais conhecido dos sergipanos. Por vários anos escreveu crônicas intituladas “Esta é a 
nossa opinião”, veiculadas pela Rádio Cultura de Sergipe. Integrou a Academia Sergipana de Letras e é 
patrono da cadeira trinta e oito Academia Sergipana de Medicina. Faleceu em 25 de maio de 2001, em 
Aracaju/SE, com 89 anos. Disponível em:  http://linux.alfamaweb.com.br  – acesso em 22.1.2011. 
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Lactários eram instituição beneficentes, em que se aleitavam  crianças de poucos 

recursos. Em Aracaju o Lactário “Carlos Menezes” era distribuído 50 litros de leite 

diários, que eram fornecidos as crianças quer freqüentavam os serviços de Higiene 

Infantil, outra atuação dos Postos de Puericultura. 

No mesmo ano foram construído os Postos de Puericultura em Lagarto e Propriá, 

municípios sergipanos, onde eram desenvolvidos serviços de profilaxia que beneficiou a 

população com os programas voltados a Educação Sanitária.9  

 Para Leite Filho: 
 

Reconhecida como fundamental para a construção de uma grande 
nação, a puericultura, no Brasil dos anos de 1930, tem um papel 
importante na criação de órgãos no governo federal, como a Diretoria 
de Proteção à Maternidade e à infância, a primeira cadeira de 
Puericultura na Faculdade de Medicina, em 1937 e, logo em seguida, 
quando é instituído o Departamento Nacional da Criança, em 1940.10  
 

Em 1942 o DNCr sofria com a falta de verbas, que o levou a associar-se a 

Legião Brasileira de Assistência (LBA).  Um dos problemas enfrentado pelo DNCr foi a 

falta de financiamento para essa política de proteção a maternidade, infância e 

adolescência funcionasse. O DNCr por muito tempo viveu de doações feitas ao Fundo 

Nacional de Amparo a Criança, até ser substituído pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância que passou a custear essa política a partir de 1950. 

A LBA foi criada em 1942 pelo governo federal, cujo escopo de atuação era 

também a maternidade, a infância e a adolescência. A partir dessa afirmação, explica-se 

o porquê das atividades do DNCr se confundirem com as da LBA. Em alguns 

documentos coletados para a construção desse artigo percebeu-se essa junção.  Os 

médicos que ocupavam cargos no DNCr, também exerciam funções de chefia na LBA, 

como no caso de Sergipe, estado escolhido como campo empírico para investigar a 

atuação desse departamento. 

Em 1964 a LBA mantinha 4 (quatro) Postos de Puericultura, que auxiliavam no 

combate as endemias rurais. Esses postos também recebiam verbas do Ministério da 

Saúde através do DNCr, que repassava as verbas para o Departamento Estadual da 

Criança e juntamente com a LBA, desenvolviam as ações. 

                                                           
9 Informações retiradas do Boletim do Departamento de Saúde Pública – Ano 1 – junho de 1946 – n. 1. 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Sergipe.   
10 Cf. LEITE Filho, Aristeo. Chaves a compreensão das políticas destinadas às crianças pequenas no 
Brasil. Anais do VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. São Luís-MA, 2010. (p.10) 
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Nos municípios vizinhos a Aracaju, eram desenvolvidas também as ações 

impostas pelas políticas públicas do governo federal, em Itaporanga d’Ajuda, havia um 

Posto de Puericultura anexo a Maternidade Nossa Senhora d’Ajuda, que era mantido 

pela Associação de Proteção à Maternidade e a Infância, parcerias que se formavam 

para combater o mal que assolava a infância naquele período o alto grau de mortalidade 

infantil. 

Em Lagarto, os serviços assistenciais a infância eram prestados pelo Hospital de 

Caridade Nossa Senhora da Conceição, onde funcionava a Maternidade Monsenhor 

Daltro e o Posto de Puericultura Leandro Maciel. 

 Em Laranjeiras existia o Posto de Puericultura Afrodisio Vidigal, que era 

mantido com as verbas da LBA. Já em Maruim, o Posto de Puericultura era mantido 

pela Associação de Puericultura de Maruim, que dava assistência a maternidade e à 

infância daquele município.11   

Em Própria a função do Posto de Puericultura era prestar assistência médico 

sanitário aos pescadores do baixo São Francisco e aos seus dependentes. Na Associação 

de Puericultura de Propriá eram oferecidos os serviços de imunização, um ambulatório, 

gabinete dentário, todos destinados a assistência a infância. Além desses serviços o 

Posto de Propriá ainda oferecia uma clinica pré-natal, uma pré-escola, e noções de 

higiene infantil à população ribeirinha.  

Na cidade de Boquim, o Posto de Puericultura além de prestar auxílio materno-

infantil a população desse município, prestava serviço a população do município 

vizinho de Riachão do Dantas que não havia sido contemplado com as ações do DNCr. 

Na cidade de Riachuelo, o  Posto era mantido por uma entidade filantrópica, a 

Associação Beneficente do Hospital de Caridade de Riachuelo, que recebia ajuda 

financeira  do Ministério da Saúde através do DNCr. 

Em Rosário do Catete, foi criada a Assistência Social e Cooperativismo em 

1956, a Associação de Proteção à infância e à maternidade atendia cerca de 100 pessoas, 

as quais eram distribuídos gêneros alimentícios, auxílios em dinheiro e medicamentos.  

No município de Aquidabã, o Posto de Puericultura trabalhava junto a um Posto 

Médico-sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde Pública, e mantinham um regime de 

cooperação entre os governos municipal, estadual e federal. O Posto de Puericultura 

oferecia os serviços de análises clinicas, reidratarão infantil com semi-internato. 

                                                           
11 CARDOSO. Walter. Perspectiva de Saúde Pública em Sergipe. Publicação n. 1 – Secretaria de Saúde 
e Assistência Social de Sergipe, 1964. Fonte. Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.  
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 Identificou-se dentro da parceria DNCr e LBA o Centro de Puericultura “Helena 

Maynard” onde foram instalados consultórios de Higiene Pré-natal, Higiene Infantil e 

Escolar, Gabinete odontológico, Lactário, Clube de Mães, Farmácias, Serviços de 

Ambulatório, a Escola de Arte Doméstica, onde eram desenvolvidos trabalhos manuais 

pelas mães participantes do Clube. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Percebeu-se durante todo levantamento das fontes para compor esse artigo a 

importância de um órgão destinado a disseminar as políticas públicas para proteção 

materno-infanto-juvenil, pois dentro dessas ações o adolescente também era 

contemplado. Parti-se do conceito de Puericultura que foi atrelado a política da época, 

não propondo ações que não só se preocupavam com as doenças da infância, mais com 

um grande mal que assolava o país que era a natimortalidade e mortalidade infantil. O 

trabalho de profilaxia, de higiene, passou através da criação dos Postos de Puericultura  

a oferecer um serviço de prevenção para que a mãe e criança brasileira passassem ter 

um desenvolvimento saudável em todos os aspectos. 

   Observou-se que, ao longo do percurso histórico estudado, o Estado brasileiro 

reconheceu a existência de várias entidades filantrópicas, regulamentando seus fins 

sociais e contemplando-as com cooperações financeiras, para que juntos Estado e 

sociedade pudessem desenvolver ações que beneficiavam as famílias e as crianças 

pobres em todo Brasil. Através de isenções de impostos, em particular os 

previdenciários, o governo subvencionou organizações privadas que executavam 

políticas públicas, exigindo-se em contrapartida a gratuidade de atendimento para a 

população pobre. 

Apesar da dimensão social da mortalidade infantil no Brasil, é necessário 

valorizar o trabalho realizado pelos Postos de Puericultura. O Departamento Nacional 

da Criança tinha como função buscar de modo sistemático e permanente condições 

favoráveis relacionadas aos cuidados com as mães e com a criança, possibilitando uma 

sadia e segura maternidade à mãe, desde a concepção até a criação do seu filho. 

Os Postos de Puericultura, garantiam as mães e as seus filhos a satisfação de 

seus direitos e no que diz respeito ao seu desenvolvimento físico, à preservação da 
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saúde, ao bem-estar e à alegria, à preservação da moral e à preparação para vida.  

Educando-os para a sensibilidade, para o cuidar, ordenar e disciplinar. 
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