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Gabarito de História – Data comemorativa – Dia dos Pais
Atualmente, tal como o Dia das Mães, o Dia dos Pais é uma das datas mais prestigiadas
no mundo como um todo e no Brasil, em especial. Entretanto, pouco se sabe sobre a
origem dessa data.
Origem da comemoração no Brasil
No Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela primeira vez em 1953, no dia 16 de
agosto. Ao contrário do que ocorreu nos EUA, essa data não foi pensada como forma de
homenagem local e simples, que se alastrou depois, sem planejamento. Na verdade, ela
foi pensada por um publicitário chamado Sylvio Bhering, à época diretor do jornal O
Globo e da rádio homônima.
O objetivo de Bhering era tanto social quanto comercial. A tentativa inicial foi associar a
data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado em
16 de agosto, no calendário litúrgico da Igreja Católica, já que a população brasileira era
predominantemente constituída de católicos. No entanto, nos anos seguintes, a data
também foi deslocada para um domingo, o segundo domingo do mês de agosto – e
assim permanece até hoje.
Há o caso de outros países nos quais o dia dos pais está relacionado com aspectos
culturais muito específicos. É caso, por exemplo, de Portugal, Espanha, Itália, Andorra,
Bolívia e Honduras, que o comemoram em 19 de março. Isso ocorre porque tais países,
também de tradição católica, associam o dia dos pais ao dia de São José, esposo de
Maria.
Um caso curioso é o da Rússia, que celebra o dia dos pais em 23 de fevereiro. O motivo é
o fato de que esse dia também é reservado à comemoração do Dia do Defensor da
Pátria Local – data celebrada desde 1919. As duas datas acabaram por se entrelaça r.

FERNANDES, Cláudio. "História do Dia dos Pais"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/datascomemorativas/dia-dos-pais-1.htm. Acesso em 22 de julho de 2020.

Entreviste seu pai e depois leia a entrevista para sua professora.

Escreva o que você gostaria de dizer para o seu papai dentro do coração.

Resposta Pessoal

