13 de Abril: Dia Internacional do Beijo - Parte II
Por ordem do CONSELHO EDITORIAL
Diante das sugestões recebidas após o artigo original, o CONSELHO
EDITORIAL determinou a continuidade do trabalho e pesquisa sobre o
assunto. Os conceitos, históricos e modalidades já foram abordados no
artigo original e o presente foca dois tipos de beijos: nas mãos e pés.
Beijar as mãos
De acordo com Cobra1 Beijar-a-mão é um modo respeitoso de saudação a
uma autoridade religiosa ou a uma senhora. O autor ressalta:
Nesses dois casos o uso de beijar a mão permanece,
porém é hoje menos comum do que foi no passado. O
beijo na mão expressa respeito e veneração, porém com o
distanciamento que esse mesmo respeito requer. É um
gesto rápido, iniciado pela pessoa mais importante
quando espera essa forma de cumprimento, mas cuja
iniciativa pode caber a quem se aproxima depois que
recebe a mão para cumprimentar.

O trabalho observa que é a senhora que
estende a mão ao homem, pois a ela
cabe a iniciativa do cumprimento...O
ritual do beijo na mão requer que a
mulher eleve sua mão (ela indica assim o
modo como deseja ser cumprimentada),
sem afastá-la muito de si, e sem
estender o braço...bem como adverte
que se evita o toque dos lábios no
beijar...sem afastá-los mais que alguns
milímetros: imita-se um beijo à altura da
articulação dos dedos com o dorso da
mão, não do dorso com o punho
flexionado...
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Como toda forma de cumprimento, o beijar a mão é acompanhado de
algumas palavras que exprimem carinho e respeito, que são pronunciadas
depois de efetuado o gesto e quando parceiros, olhando-se nos olhos.
Cobra atenta que essa forma de cumprimento não é praticada em local
público, como estação rodoviária, praia, locais esportivos ou
acampamentos, praça, ou mesmo em uma biblioteca pública. É própria
apenas para locais cobertos não públicos, ou excepcionalmente em
recinto aberto, porém íntimo, como o terraço da casa, um jardim fechado
ou um clube muito exclusivo (por ocasião de um chá). O ato de beijar as
mãos de uma SENHORA é demonstração de cavalheirismo, boas maneiras,
urbanidade, respeito entre outras concepções, não se confundindo como
um “galanteio”. O respeito fica comprovado pelo ritual de abaixar a
cabeça para beijar as mãos, uma vez que a SENHORA deve oferecê-la
levemente acima, sem torcer o pulso, o esforço é do homem!
O ator e cineasta
Sacha Guitry 2, entre
suas frases famosas
dizia...Sou a favor do
costume de se beijar
as mãos de uma
mulher
quando
somos apresentados.
Afinal, é preciso
começar por algum
lado. George Sand3,
pseudônimo
de
Aurore Dupin, baronesa Dudevant , autora de uma centena de obras
direcionadas para a emancipação feminina, detectou que o beijo tinha
algo a mais...o beijo é uma forma de diálogo.
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Haydu 4 entende que o beijo dado no dorso da mão sinaliza respeito e
observa que, apesar de ter sido uma prática mais comum entre os homens
e mulheres dos Séculos XIX e início do XX, ainda hoje, os homens beijam a
mão de uma mulher, quando querem fazer uma reverência especial. A
autora discorre também sobre a liberação de substâncias neuroquímicas
que dão a sensação de euforia e relaxamento. Uma destas substâncias é o
hormônio oxitocina, que é liberado, também quando somos tocados de
forma gentil e carinhosa e, não somente quando somos beijados.
Beijar os pés
Sob o enfoque da
DOMINAÇÃO
e
submissão, o beijo nos
pés é a forma mais
romântica e verdadeira
de demonstrar a entrega
do submisso à sua
DOMINADORA.
Na
“SUPREMACIA
FEMININA” é a forma de
aceitar a superioridade,
a supremacia, o poder, é
uma forma de adoração...Os homens, de maneira geral, gostam de
demonstrar isso. As Mulheres sabem disso e as pesquisas5 indicam que de
cada 3 homens um tem fetiche por pés. Mas o beijo nos pés é uma
tradição antiga de demonstração de domínio, os imperadores permitiam
que os nobres mais influentes beijassem seus lábios, e os menos
importantes as mãos. Os súditos podiam beijar apenas os pés, portanto
antigo código de Dominação e submissão. Mas as cenas falam mais do
que qualquer discurso, observem o que vem a seguir...
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... CENAS ENCONTRADAS NA INTERNET
Fã louco beija pé de
Preta Gil. Veja!
A cantora Preta Gil
postou em seu blog
neste sábado, 2, fotos
ao lado de seus fãs.
Um deles, porém,
abusou da adoração. O
cara caiu de beijos nos
pés de Preta. É mole?
Disponível em: http://www.titinet.com.br/news/fa-louco-beija-pe-depreta-gil-veja-29425.html Acesso em: 08 Mar. 2011.
Theo Becker beijando o pé de Mirella Santos

Disponível em: http://intrometendo.com/fotos-de-theo-becker-beijandoo-pe-de-mirella-santos/ Acesso em: 08 Mar. 2011.

Viviane Araújo se apresentan com a banda e recebe o carinho de um dos
integrantes, que chegou a beijar os seus pés

Disponível em: http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL374257-9798,00COM+NOVO+VISUAL+VIVIANE+ARAUJO+SE+LANCA+COMO+CANTORA+DE+FORRO.html

Acesso em: 08 Mar. 2011.

Ney Latorraca beija os pés de Juliana Paes
Ney Latorraca estava inspirado ao gravar o "Altas Horas", de Serginho
Groisman, que vai ao ar hoje, na Globo. O ator beijou os pés de Juliana
Paes e disse: "Ela tem a ótica de estrela".
Observação deve ser feita que o ator consta do artigo original e também já
havia beijado os pés de Shirley MacLaine quando a atriz visitou o Brasil.
Disponível em: http://www.areavip.com.br/noticias/ney-latorraca-beija-os-pes-de-juliana-paes.html
Acesso em: 08 Mar 2011

Famoso diretor de cinema Quentin Tarantino e sua fixação por pés
Quentin
Tarantino
comprovou sua fixação
por pés! Acredita que
durante o jantar, num
restaurante japonês de
Los Angeles, uma fã
pediu uma foto. Ele
permitiu, desde que ele
pudesse beijar o pé da
moça. Pelo visto o
acordo não rendeu
muita discussão!
Disponível em:

http://www.fotolog.com.br/
menageauchien/85283037
Acesso em: 08 Mar 2011

Daphné Roulier se fait masser les pied par Quentin Tarantino
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=oRJ4QJ5oKJE Acesso em: 08 Mar 2011.

Joana Prado tem os pés beijados por Vitor Belford na Casa dos artistas
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=krFwpdJgcaQ Acesso em: 08 Mar 2011.

O príncipe de Sasha
Todas gostariam de ter um príncipe para dizer: 'Ai, para de beijar o meu
pé''', brincou Xuxa.
Disponível em: http://contigo.abril.com.br/flagra/galeriaflagras_475719.shtml?ft=2p
Acesso em: 08 Mar 2011

Ex-BBB beija o pé de Solange Gomes

Daniel Gevaerd homenageou de uma forma bem particular a modelo
Solange Gomes. Na segunda-feira, 8, no Dia Internacional da Mulher, o
ex-BBB beijou o pé da musa do Carnaval durante uma visita na
Sapatonline,
na
Barra
da
Tijuca,
Zona
Oeste
carioca.
Como presente da loja, Solange escolheu uma sandália italiana toda
cravejada de strass.
Disponível em: http://www.tecontei.com.br/noticias/noticia/72510/ex-bbb-beija-o-pe-desolange-gomes.html Acesso em: 08 Mar 2011

Guri beijando os pés da Joelma - Banda Calypso em Porto Alegre/RS 08/12/08
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=62DQLr2F8qw Acesso em: 08 Mar 2011.

Jorge Fernando beija pé de stripper em gravação de novela

Jorge Fernando, diretor da
nova novela global Sete
Pecados, protagonizou cenas
curiosas na gravação de cenas
nesta terça-feira, na boate The
Week, em São Paulo. Ele beijou
o pé de uma stripper no
intervalo das filmagens.
Disponível em:
http://exclusivo.terra.com.br/interna/0,
,OI1572579-EI8275,00Jorge+Fernando+beija+pe+de+stripper+
em+gravacao+de+novela.html
Acesso em: 08 Mar 2011.

Repórter Vesgo beija pé de Fernanda Lima

Disponível em: http://diversao.terra.com.br/gente/fotos/0,,OI90337-EI13419,00Reporter+Vesgo+beija+pe+de+Fernanda+Lima.html Acesso em: 08 Mar 2011.

Michael Bay kneels to the goddess Megan Fox at the 2008 MTV Movie
Awards.

Disponível em: http://www.hollyscoop.com/megan-fox-pictures/381.aspx?PGImageID=2914 Acesso em:
08 Mar 2011.

Teri Hatcher Amber Watch Foundation

Disponível em: http://www.exposay.com/teri-hatcher-protecting-kids-with-laughter-amberwatchbenefit/p/8060/19/?f=Teri%20Hatcher Acesso em: 08 Mar 2011.

Beijos no BBB

No quarto do líder, Pri e Manu estão na cama, enquanto Flávio toma um banho. Priscila, então,
mostra que hoje depilou as pernas. “Agora sim”, diz Emanuel e começa a beijar os pés da
morena. Pri, então, conta que não se depila o tempo inteiro porque logo os pelos começam a
crescer e pinicar. “Acho que eu me depilei mais vezes que você”, brinca Manu.
Disponível em: http://www.abril.com.br/blog/bbb9-big-brother/tag/beijo/ Acesso em: 08 Mar 2011

Mordomo Porfírio beija os pezinhos de Divina Magda na Novela
Meu Bem Meu Mal

Mordomo Porfírio Guilherme Karan beijando beija pezinhos Divina Magda Vera Zimermann
Disponível em: http://videos.skooterweb.com/?videoId=c1g2NGtw5kY Acesso em: 08 Mar 2011.

