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Saborosos e aguardados presentes
Por Laís Lucas Moreira
O dia 12 de outubro é bastante esperado por muitos por sua diversidade de
celebrações. Porém, para as crianças ele possui um sabor especial. É o dia das
crianças, quando elas são presenteadas e aguardam ansiosamente o esperado
momento de rasgar embrulhos feitos com tanto carinho. Nesta edição o Você Sabia
traz a simples história dessa comemoração.
No Brasil, tudo começa com a idéia de um deputado federal chamado Galdino do
Valle Filho, por volta de 1920, que pensou em estabelecer um dia que homenageasse as
crianças, que valorizasse a infância. Aprovada a idéia pelos outros deputados, foi
institucionalizado o dia 12 de outubro como o “Dia das Crianças”, que só existia no
papel, não sendo, de fato, inserido na cultura da sociedade.
Anos depois, com o Presidente Arthur Bernardes, o dia foi finalmente oficializado
através do decreto nº 4867, de 05 de novembro de 1924. Contudo, mesmo oficializada,
a idéia ainda não havia sido absorvida pelas pessoas e só se tornou um costume por
volta de 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela, em parceria com a
Johnson&Johnson, resolveu criar a “Semana do Bebê Robusto”, que seria uma espécie
de semana da criança, que promoveria o aumento das vendas de ambas, com seus
respectivos produtos.
A semana surtiu efeito no quesito “comércio”, aumentando significativamente o
volume das vendas. Contudo, percebeu-se que tantos dias deixavam a idéia muito
dispersa, o que fez com que os comerciantes aprimorassem o que havia sido feito
inicialmente, sintetizando o espírito do Dia das Crianças em um único dia. Isso fez
ressurgir o já esquecido decreto, nos fazendo assim, ter oficialmente o dia 12 de
outubro como o Dia das Crianças.
Em outros países a data é diferente da nossa, a exemplo de China e Japão,
Portugal e Moçambique, e da Índia, que comemoram o dia das crianças em 5 de maio,
1º de junho e 15 de novembro, respectivamente.
Ainda que existam dias adaptados à cultura de cada país, por mais que quase
ninguém saiba, a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu um Dia Universal da
Criança que, diferentemente do objetivo de 12 de outubro - cujo objetivo inicial era
comercial -, pensa pelo lado da proteção e dos cuidados especiais que toda criança deve
ter antes e depois do nascimento. Hoje, esse dia acontece em 20 de novembro, data que
também se comemora a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança.
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