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Tudo começa em 

”O Casamento 

de Louise” 1, de 

2001,  em que o 

músico 

estrangeiro fica 

fascinado pelos 

pés de Luzia 

(Dira Paes) e 

Louise (Sílvia 

Buarque) que é 

uma violinista da 

Orquestra Sinfônica, em Brasíli, convida Helstrom (Mark Hopkins) para 

almoçar em sua casa, buscando fisgá-lo pelo estômago. Após algumas 

caipirinhas, o maestro se apaixona por Luzia (Dira Paes), empregada de 

Louise e beija seus pés2, acabando por leva-la para Suécia e casando com 

ela. 

 

Segue então com  “Noite de São João”, um filme brasileiro de 2003, em 

que DIRA PAES faz o papel de Joana, rendendo-lhe um Kikito no Festival 

de Gramado como melhor atriz coadjuvante. As famílias camponesas 

estão organizando uma grande festa de São João, como é costume no 

local. Enquanto Joana (Dira Paes) termina seus afazeres domésticos na 

casa grande, seu noivo João (Marcelo Serrado), que trabalha como 

capataz na fazenda, a espera na festa. Em meio às comemorações surge 

Júlia (Fernanda Rodrigues), a arrogante filha do fazendeiro. Animada pelo 

vinho, Júlia chama João para dançar. É quando ela aproveita para 

relembrar sua infância e revelar a João seus sonhos íntimos. Mas 

enquanto isso ocorre a cena em que Joana têm os pés beijados.  
                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=3H7PILy0d8E&feature=youtu.be 
 
2 https://www.youtube.com/watch?v=NDTV2AJErko 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3H7PILy0d8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NDTV2AJErko
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Em 2004 filma “Meu 

tio matou um cara”3 e 

aparece com os pés 

em cima das pernas 

de Ailton Graça e a 

cena viraliza na 

internet.  

Em “A Diarista”4 

aparece novamente expondo os pés.  

 

Em capitulo de “Fina 

Estampa”5, novela da 

Globo que foi ao ar em 

14 de Janeiro de 20126, 

no papel de Celeste, 

Dira Paes têm os pés 

beijados por seu 

marido, Baltazar 

(Alexandre Nero). 

Assista a cena navegando pelos links da referência “5”.  

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=OsEGDF4DqOU 
 
4 
https://www.youtube.com/watch?v=QJc4BdqZI_0&list=PLGJ9FtAvsj1MsWZ40tICHPX_
RFXP2cMc_&index=46 
 
5 http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/Vem-por-
ai/noticia/2012/01/griselda-quase-flagra-celeste-e-baltazar-em-sua-cama.html 
 
6 http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/capitulo/2012/1/14/teodora-
consegue-um-comprador-para-as-miniaturas.html  (cena de 18-32) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OsEGDF4DqOU
https://www.youtube.com/watch?v=QJc4BdqZI_0&list=PLGJ9FtAvsj1MsWZ40tICHPX_RFXP2cMc_&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=QJc4BdqZI_0&list=PLGJ9FtAvsj1MsWZ40tICHPX_RFXP2cMc_&index=46
http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/Vem-por-ai/noticia/2012/01/griselda-quase-flagra-celeste-e-baltazar-em-sua-cama.html
http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/Vem-por-ai/noticia/2012/01/griselda-quase-flagra-celeste-e-baltazar-em-sua-cama.html
http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/capitulo/2012/1/14/teodora-consegue-um-comprador-para-as-miniaturas.html
http://gshow.globo.com/novelas/fina-estampa/capitulo/2012/1/14/teodora-consegue-um-comprador-para-as-miniaturas.html
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Mas o ápice desse histórico é atingido com o filme “Mulheres no poder” 7 

em que a cena mostra a Senadora Maria Pilar (Dira Paes) ordenando ao 

seu assessor que fique aos seus pés enquanto fala ao telefone, cena que 

se pode assistir acessando o link de referência número “7”.  

 

Ela tem conhecimento de seu sucesso com essas cenas e até tem um fâ 

clube, conforme confessou em entrevista ao programa “Super Bonita” da 

Rede Globo 8, que pode ser assistida acessando o link da referência de 

número “8”.  

Artigo confeccionado em homenagem à Poderosa Dira Paes por ordem do 

CONSELHO EDITORIAL 

                                                             
7 https://youtu.be/k736D9zavgw 
 
8 http://gnt.globo.com/programas/superbonita/videos/1405109.htm 
 

https://youtu.be/k736D9zavgw
http://gnt.globo.com/programas/superbonita/videos/1405109.htm

