
13 DE ABRIL: DIA INTERNACIONAL DO BEIJO 
 ...já teve os pés beijados por um homem?   
Pesquisa realizada por determinação do CONSELHO EDITORIAL 

Beijar os pés de uma mulher pode ser para alguns um ato simples, para 
outros de coragem, entretanto há por trás do simples ósculo, alguns 
detalhes que devem ser observados e é que a presente pesquisa 
pretende.  

Analisando a frase de forma fragmetada, temos inicialmente o ato de 
beijar. Pode-se considerar que o primeiro beijo dado foi o sutil Sopro 
Vital do Criador; que com amor, através da Respiração Divina, nos deu 
o Sublime Beijo criando nossas almas e nossas vidas (Gn. 2:7). 
 Na Suméria (região da antiga Mesopotâmia, hoje Ásia), as pessoas 
costumavam enviar beijos para os céus, endereçados aos deuses 1. Na 
Antigüidade, o beijo materno, de mãe para filho, era bem comum. 
Entre gregos e romanos, era observado entre todos os membros de uma 
família e entre amigos bastante íntimos ou entre guerreiros no retorno 
de um combate, muitas vezes, com conotação erótica. Os gregos, aliás, 
adoravam beijar. No entanto foram os romanos que o difundiram. Para 
explanar sobre o beijo, o latim tem três palavras distintas: osculum, 
beijo na face; basium, beijo na boca; e saevium, beijo leve e com 
ternura. Beijo na boca, entre cidadãos da mesma classe social, era uma 
saudação praticada pelos persas. Heródoto, no século 5 a.C., listou 
todos os tipos de beijos e seus significados entre persas e árabes. Na 
Idade Média, séculos 12 e 13, a saudação entre religiosos cristãos 
tornou-se o beijo de paz, que simbolizava a caridade e unia os cristãos 
durante a missa. O beijo na boca passou também a representar uma 
espécie de contrato entre o senhor feudal e o seu vassalo. Era algo 
como "dou minha palavra". Os burgueses adotaram o beijo na face 
como sinal de saudação; os nobres usavam o beijo na boca para o 
mesmo fim.  
Somente no século 17 que os homens deram fim ao beijo na boca, o 
substituíram, então, pelo abraço cerimonial. Paralelamente, os 
religiosos substituíram o beijo na boca pelo beijo nos pés, o beijo nas 
mãos, chegando ao aperto de mão e ao abraço da paz.  
                                                 
1 O beijo e as Religiões. Disponível em: 
<http://www.an.com.br/2001/abr/12/0ane.htm)> Acesso em: 1 Mar 2006 



 A biologia do beijo 2 

De acordo com o portal “Boa Saúde” existe uma explicação científica 
para o beijo, que proporciona sensações tão agradáveis. Através dele, o 
ser humano libera seus neurotransmissores - substâncias químicas que 
transmitem mensagens ao corpo - provocando um estado de leveza 
física e emocional. Quando duas pessoas se beijam, a hipófise, o 
tálamo e o hipotálamo trabalham juntos na liberação dessas 
substâncias. Ocorre assim a "química do beijo", que exige um preparo, 
um tempero entre o casal, sem os quais os neurotransmissores cerebrais 
não funcionam. 

Quando alguém se apaixona seu organismo é atacado por varias 
substâncias, dentre elas a feniletilamina. Uma simples troca de olhar, 
um aperto de mão ou beijo apaixonado podem desencadear a produção 
de feniletilamina. Há mais de 100 anos que os cientistas conhecem esta 
substância, mas só recentemente é que os doutores Donald F. Klein e 
Michael Lebowitz, do Instituto Psiquiátrico Estadual de Nova Iorque 
descobriram a relação entre feniletilamina e o amor. Eles sugeriram 
que o cérebro de uma pessoa apaixonada contém grandes quantidades 
de feniletilamina, e que esta substância poderia ser a responsável, em 
grande parte, pelas sensações e modificações fisiológicas que 
experimentamos quando estamos apaixonados.   

A dopamina também é um importante neurotransmissor que guarda 
relação com a emoção amorosa. A euforia, a insônia, a perda de 
apetite, o pensamento obsessivo de quem ama, estão diretamente 
relacionados com os níveis de dopamina. A dopamina também, de 
alguma forma, está relacionada com as endorfinas, que são morfinas 
naturais fabricadas pelo cérebro.  O beijo também está relacionado com 
os nossos sentidos. Durante o beijo visualizamos a pessoa amada mais 
de perto, sentimos o seu cheiro, sentimos o seu gosto e tocamos uma 
das partes mais sensíveis no nosso corpo, os lábios.  

                                                 
2 Disponível em: 
<http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=4591&ReturnCatID=76
3> Acesso em: 06 mar 2006 



 Durante um beijo são mobilizados 29 músculos, sendo 17 linguais. Os 
batimentos cardíacos podem aumentam de 70 para 150, melhorando a 
oxigenação do sangue, o que mostra que o beijo tem também 
benefícios para o coração. Mas há um detalhe, no beijo há uma 
considerável troca de substâncias, 9 miligramas de água, 0,7 
decigramas de albumina, 0,8 miligramas de matérias gordurosas, 0,5 
miligramas de sais minerais, sem falar em outras 18 substâncias 
orgânicas, cerca de 250 bactérias, e uma grande quantidade de vírus. 
Mas não se assuste com esses números, o beijo é ótimo. Além disso, o 
beijo gasta calorias. Acredita-se que um beijo caprichado consuma 
cerca de 12 calorias.  

É verdade que tudo isso acontece, mas não podemos dizer que o amor 
pode ser explicado, somente, através de equações químicas e liberação 
de substâncias. Os pés são alvo dos mais variáveis enfoques, sendo 
parte fascinante da mulher e que há muito tempo enfeitiçam os 
homens, justificando o termo “fetiche”. Quem tem fetiche pelos pés, se 
sente enfeitiçado e sente vontade de sua adoração constante, existindo 
as mais diferentes explicações para a atração. A figura da infância é 
sempre abordada, uma vez que na referida idade, quando se brincava 
no chão ou debaixo da mesa, ou seja, quando se tinha prazer pelo 
divertimento e lazer, a parte dos adultos que estava mais próxima era 
os pés. Outro enfoque levantado pelos estudiosos é que quando se fazia 
alguma arte, como nossos pais diziam, e na verdade eram travessuras 
que davam prazer a nós, as mães logo retiravam um chinelo de seu pé 
para nos ameaçar com um castigo (pés, dor e prazer). Finalmente, 
olhando-se a posição fetal, durante muito tempo ficamos com a cabeça 
virada para os pés e sentimos muito prazer e proteção. 

 
 
Pés e pênis juntinhos no cérebro 
 
Ainda consta do referido artigo que a explicação estaria no cérebro: a 
região que comanda o pênis é adjacente à área que sensibiliza os pés. 
Dependendo da proximidade das ligações nervosas, é maior a 
tendência a esse tipo de prática.  



No livro “Objetos de Desejo – Das Variações Sexuais, Perversões e 
Desvios”, de Oswaldo Martins, a podofilia é classificada em vários 
tipos, como o desejo por pontas de pés, por lambê-los, por solas e até 
as carícias genitais, conhecidas também como footjob.  
 
O beijo é uma das maiores manifestações de carinho, onde duas 
pessoas que se gostam podem expressar o mais profundo afeto. É 
também um termômetro do relacionamento. Não só a ausência do 
beijo, mas também quando o diálogo na vida a dois começa a diminuir, 
é sinal de que a relação está se deteriorando e precisa ser reavaliada. 
 
Mas a ligação final da frase é a MULHER, que representa o início de 
tudo. A MULHER concebe, acalenta, cria, embala, acaricia, educa e 
finalmente domina. È a célula suprema que sustenta a família, sem o 
que a mesma já estaria fragmentada como todas as demais instituições. 

Então, ligando as três palavras temos que quando José descobre que 
Maria está gravida e sabe que não a tocou, fica irado, mas ao ser 
comunicado pelo anjo da verdadeira concepção, corre ao seu encontro 
e beija seus pés.  Portanto o ato de beijar os pés de uma MULHER é 
um ato de afeição, demonstração de submissão e reconhecimento de 
sua superioridade! 

Beijar os pés de uma MULHER pode ser algo discreto, a quatro 
paredes, numa cena psicodramatista, num relacionamento de 
DOMINAÇÃO e submissão ou simplesmente num arrebatamento 
momentâneo onde a emoção fala mais alto e a reação expontânea pode 
não ser entendida para os espectadores, mas o praticante de tal ato está 
inibriado com a visão e a necessidade mais forte que qualquer 
racionalidade.  

Vejamos então as demonstrações reais de tais atos, com a transcrição 
de alguns fatos ocorridos relacionados com o “beijar os pés de uma 
MULHER”: 

 



AOS PÉS DE MAITÊ 3 

Não faltaram fãs famosos no lançamento do livro Entre Ossos e a 
Escrita, de Maitê Proença - que reúne as melhores crônicas da atriz 
publicadas originalmente na revista Época. Na noite de autógrafos, que 
aconteceu na segunda-feira, 6, na Livraria Argumento, no Rio, estavam 
do namorado Rodrigo Paiva, todo elogios para ela - "Maitê é uma 
mulher incrível" - ao amigo de longa data Ney Latorraca, que chegou 
a beijar seus pés. Celebridades como Tony Ramos, Manoel Carlos e 
Luiza Brunet também foram cumprimentar Maitê, que está adorando a 
porção escritora. "Quero tocar na alma das pessoas", diz ela.  

 
 
Ressalte-se sobre o referido artigo que Ney Latorraca já havia beijado 
os pés de Shirley Maclaine, quando da visita da atriz ao Brasil.  
 
                                                 
3 Disponível em: < http://revistaquem.globo.com/Quem/0,6993,EQG878921-3028-
1-v2,00.html.> Acesso em: 18 dez 2005 



CICARELLI NO PÁNICO 4 
No programa "Pânico na TV", há um bom tempo atrás, mostrou esse 
quadro do Beija Sapo e mostrou também uma cena da Cicarelli 
calçando as sandálias da humildade... o próprio Vesgo beijou os pés 
dela e contou os dedos dela (olhem a foto ai em baixo):  
 

 
 

 

                                                 
4 Disponível em:  
http://www.jovempanfm.com.br/panico/blog/arquivo/arquivo_2005-w09.php 
Acesso em: 18 dez 2005. 



18/11 - 10:22 
ERASMO CARLOS SE JOGA AOS PÉS DE PAULO 
TOLLER NO SHOW DO KID ABELHA 5  
 

 

O Tremendão Erasmo Carlos não resistiu aos encantos e à voz suave da 
cantora Paula Toller, líder do Kid Abelha. Na estréia da turnê Pega 
Vida, na última quinta-feira, dia 17, o parceiro de Roberto Carlos 
beijou os pés de Paula, de quem é fã de carteirinha. 

“Já fomos juntos a Disney, Paula é muito legal, talentosa e divertida. E 
carrega muita bagagem da Jovem Guarda. Adoro o Kid Abelha”, 
elogiou o Tremendão. 

   

                                                 

5 O fuxico. Disponível em: 
<http://ofuxico.uol.com.br/Materias/Noticias/noticia_5965.htm> Acesso em: 18 dez 
2005 

 



JOSÉ DO PATROCÍNIO BEIJA OS PÉS DA PRINCESA 
ISABEL 6                                    
José do Patrocínio foi o mais fervoroso adepto do isabelismo, e 
procurou aliciar libertos para defender a monarquia ameaçada pela 
onda republicana que crescera após a Abolição. Não satisfeito em 
beijar os pés da Redentora, José do Patrocínio inicia a arregimentação 
de ex-escravos, capoeiras e marginais de um modo geral, para fundar a  
Guarda Negra.  
 
23/01/2006 FAUSE HATEN MIMA MARIA RITA NO SPFW 7 

SÃO PAULO (Reuters) - Mulheres 
poderosas e românticas, como a 
cantora Maria Rita ou as princesas 
de Lino Villaventura, desfilaram 
pelas passarelas do penúltimo dia de 
São Paulo Fashion Week, no 
domingo. Vestida de branco e preto 

e com sapato de salto fino, Maria Rita cantou duas músicas na 
apresentação da coleção masculina de Fause Haten, recheada de 
produções clássicas com toques irreverentes, como uma estampa com 
olhos, bem surrealista, remetendo ao filme "O Cão Andaluz", de Luís 
Buñuel e Salvador Dalí. Ternos comportados em preto e cinza 
mantiveram a sobriedade dos looks, as vezes quebrada por paletós de 
tricô e alguns sapatos estilo caubói, em tons de amarelo-ovo e azul. No 
final, o estilista abaixou-se para beijar os pés da cantora.  
                                                 
6 Disponível em:<www.terrabrasileira.net/ folclore/origens/africana/guarda.html> 
Acesso em: 18 dez 2005 
7 Disponível em: www.diversao.uol.com.br/ultnot/ 
reuters/2006/01/23/ult26u20732.jhtm Acesso em: 18 dez 2005 



VRMEANSWEAR LEVA ATOR QUE VIVEU CAZUZA  à 
passarela 8 
 

 
 

Um social despojado foi o que a VR Meanswear mostrou nessa coleção 
de inverno. A marca brincou com o blazer, trazendo a peça bicolor ou 
apenas com o botão bem grande. Colete com laçarote nas costas e 
casacos abotoados ao lado do corpo quebravam o corte clássico das 
peças. A costura veio marcada em relevo e com linhas esfiapadas.  O 
ator Daniel de Oliveira, que viveu Cazuza no cinema, apareceu de 
camiseta preta com a frase "prefiro Toddy ao tédio" estampada. Ele 
desceu da passarela para beijar os pés de Lucinha Araújo, a mãe do 
cantor e compositor Cazuza, que estava na platéia, na primeira fila. 
 
TOM ZÉ afirma que beija os pés de sua mulher 9 
SW – Como você conheceu a Neusa, sua mulher, seu anjo da 
guarda?   Tom Zé – Ela trabalhava no Sesi, em São Paulo. Um amigo 

                                                 
8 Disponível em:www.hospedevip.com.br/noticias/20693.html Acesso em: 18 dez 
2005 
9 Disponível em: <http://www.tomze.com.br/ent10.htm> Acesso em: 04 abr 2006 
 



dela, jornalista, escrevia sobre cultura em um jornal do Rio. Um dia ele 
queria me entrevistar, mas não podia viajar naquele momento. 
A Neusa, que nem é jornalista mas escreve muito bem, viajou no lugar 
dele e me entrevistou. A partir daí, a gente foi ficando junto, ficando 
junto e eu me dei conta de que não poderia mais viver sem ela.  
SW – Como é que você concluiu isso? 
Tom Zé – Coisa do destino não se explica. Costumo beijar os pés dela. 
É realmente o meu anjo protetor. Aliás, quando falo de mulher, sinto 
um misto de respeito e admiração. 
 
No Cinema 
O diretor de cinema Quentin Tarantino já assumiu seu fetiche (assista 
entrevista para Daphne Roulier10) e em todos os seus filmes observa-se 
a valorização dos dedos, pés e calcanhares de belas atrizes. Temos 
Salma Hayek, em “Um Drink para o Inferno”, Uma Thurman em “Pulp 
Fiction” e “Kill Bill”, e Bridget Fonda, em “Jackie Brown”.   No 
último, a personagem de Bridget Fonda, que adora ficar sentada no 
sofá de pernas pro ar assistindo televisão mostra seus pés adornados 
por anéis. Já em “Kill Bill”, logo depois de acordar do coma, Uma 
Thurman tenta sentir novamente as pernas, movimentando 
seguidamente os dedos. Os ângulos privilegiam os pés da atriz, 
indicando uma das várias maneiras encontradas pelos homens para 
sentir prazer, olhar e idolatrar os pés. 
Outro personagem interessante é o professor Humbert-Humbert, da 
célebre história de Vladimir Nabokov: “Lolita”, que ganhou as telas do 
cinema em duas versões – uma de 1962, dirigida por Stanley Kubrick 
(Assista ao clip11), e outra de 1997, de Adrian Lyne -, o personagem 
era fixado nos pés da menina.    
 
Consideração Final 
De qualquer maneira, em qualquer lugar, beijar os pés de uma mulher é sempre 
atitude reverencial, de entrega e demonstração de respeito e carinho, 
principalmente se forem os pés da mulher amada!    Tente, ela vai gostar! 

                                                 
10 Disponível em: <http://br.youtube.com/watch?v=oRJ4QJ5oKJE> Acesso em: 13 
Abr 2007.  
    
11 Disponível em: < http://br.youtube.com/watch?v=C2eZu0FvYsw> Acesso em 13 
Abri 2007. 


