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Dia dos Pais
Por Laís Lucas Moreira
Segundo a Igreja Católica, a mulher surgiu de uma das costelas do homem. Porém,
em relação às datas comemorativas, a situação se inverte, já que é o Dia dos Pais
que surgiu da idéia do Dia das Mães. Confira como, onde e porque nasceu essa
tradição de reservar o segundo domingo de agosto a uma comemoração tão
especial.

D

izem os registros, aliás bastante escassos a respeito dessa data, que o Dia
dos Pais teria surgido nos Estados Unidos, com Sonora Louise Smart Dodd,
em 1909, na intenção de homenagear seu pai, assim como acontecia com
a figura materna, que já possuía um dia em sua homenagem.
Filha de um combatente da Guerra Civil, Sonora, ao presenciar um discurso em
glória às mães, decidiu fazer o mesmo com seu pai John Bruce Dodd, que havia criado os
seis filhos sozinho após a morte da esposa em 1898, durante o parto do sexto filho.
Sonora então conseguiu que a idéia fosse difundida por toda a cidade de Spokane,
onde habitava e, posteriormente, para todo Estado de Washington, nos EUA. Para isso
enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane pedindo o auxílio de uma
Entidade de Jovens Cristãos. Passou-se, então, a comemorar o Dia dos Pais de maneira
generalizada, tendo sido colocado em prática pela primeira vez em 19 de junho de
1910, aniversário de John Dodd. Na ocasião, a rosa foi o símbolo escolhido, sendo que
as brancas representariam os pais já falecidos e as vermelhas, os vivos.
Quanto à oficialização da data e posterior difusão pelo mundo, os registros que
existem são vários e chegam a ser contraditórios em alguns pontos. Alguns dizem que a
oficialização teria acontecido em 1966, com o presidente Lyndon Johnson, enquanto
outros citam Richard Nixon, no ano de 1972. Independentemente da data, o que se
sabe é que no país do surgimento dessa comemoração até hoje se declara o terceiro
domingo de junho como o Dia oficial dos Pais.
O terceiro domingo de julho é ainda motivo para esse típico festejo em outros
países como África do Sul, Argentina, Canadá, Chile, Eslováquia, Filipinas, França,
Holanda, Índia, Irlanda, Japão, Malta, Malásia, México, Peru, Reino Unido, Turquia e
Venezuela. Contudo, existem variações de data, como em Portugal, cujo dia dos Pais se
dá no dia 19 de março, e no Brasil, onde a idéia da comemoração surgiu do publicitário
Sylvio Bhering na década de 1950, e o primeiro festejo aconteceu em 14 de agosto de
1953, dia de São Joaquim, patriarca da família.
Posteriormente em nosso país passou-se a festejar o Dia dos Pais no segundo
domingo de agosto, por motivos comerciais, e isso se manteve até hoje. Com efeito,
entrando no aspecto comercial, donos de lojas afirmam que essa é uma das datas den-
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tre as quais há maior lucratividade. Em 2008 por exemplo - cuja comemoração acontecerá em 10 de agosto -, uma pesquisa realizada pelo Serasa aponta otimismo entre
os empresários do varejo, com relação às vendas, espera-se o maior índice dos últimos três anos. Segundo os dados, 51% esperam aumento do faturamento em relação
a 2007, 40% estabilidade e 9% acreditam em queda. Em 2007 esses números eram
48, 39 e 13 pontos percentuais, respectivamente.
Fica claro, portanto, que essa é sempre uma data a ser comemorada, por múltiplos pontos de vista. E seja pai biológico, de criação ou ainda por consideração, não
existe uma maneira correta de como festejar a data: com presentes, artefatos mais
simples ou mais sofisticados, o importante desse dia é dedicar o máximo de tempo e
carinho aos nossos Pais.
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