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O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida e é ele 
quem dá início à interação com o mundo social ao nosso 
redor. 

 

   Por que rimos? 
 

 
O filósofo John Morreall acredita que a primeira risada humana pode ter 

começado com um gesto de alívio compartilhado ao se livrar de um 
perigo. E como o relaxamento resultante de um ataque de riso inibe a 
resposta biológica ao perigo. 

 

 

O riso  
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O riso 

O riso possui uma base inata, pré-programada, 
que não depende de imitação. 

 Estudos com cegos, surdos e mudos congênitos, por exemplo, 

provaram que eles podiam rir e sorrir, mesmo sem a 

possibilidade de imitar outras pessoas. 
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O riso 
FISIOLOGIA DO RISO 

• espasmos clónicos do diafragma num número próximo a 18  

•  maioria dos músculos faciais contrai-se. O lado superior da boca e seus cantos elevam-se 

• erguem-se as pálpebras, as sobrancelhas e o lábio superior,  a pele do ângulo palpebral enruga-se. 

• as narinas dilatam-se e elevam-se 

• a língua estira-se um pouquinho 

•  as bochechas dilatam-se e levantam-se suavemente 

•  a mandíbula vibra ou retrai-se suavemente (para fornecer aos pulmões dilatados a maior quantidade de 
ar possível)  

• a cabeça (na gargalhada) é atirada para trás 

• O tronco fica tão aprumado que chega a se inclinar para trás, até que uma sensação de cansaço no 
diafragma e nos músculos abdominais provoca uma flexão oportuna do tronco 

• todo o sistema vascular dilata-se dando origem a uma subsequente ruborização devido aos capilares 
situados na face e no pescoço  

• nos olhos, glândula lacrimal entra em atividade, geralmente causando apenas um aumento do brilho dos 
olhos, mas à vezes, agindo de tal forma que as lágrimas extravazam inteiramente de seu canal. 

 
(descrição extraída pelo Dr. Raymond A. Moody Jr. de um artigo publicado num revista científica do final do 
século passado - in “Cura pelo Poder do Riso - Ed. Nórdica - 1978 - Rio de Janeiro) 
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O riso 

O SOM DO RISO 
 

• As mulheres têm uma frequência mais elevada (cerca de 502 hertz) do que os homens (cerca 
de 276 hertz). Falamos do ar saindo dos pulmões em grande velocidade. O som é produzido 
pelo ar inspirado. 
(conforme descrição de Donald Black, p. 41, in “O Poder do Riso - um antídoto contra a doença - Mariana Funes - Ed. Ground - 2001 - São Paulo) 

 

• Uma risada é caracterizada por uma série de notas (sílabas) curtas do tipo vogal. Cada nota 
dura cerca de 75 milésimos de segundo e é repetida a intervalos regulares de cerca de 210 
milésimos de segundo 

 
• As risadas têm uma estrutura de “ha-ha-ha” ou ‘ho-ho-ho”, mas nunca “ha-ho-ha-ho” 

Quando há variação nas notas, muitas vezes envolvem a primeira ou última nota da 
sequência. Assim, as risadas “cha-ha-ha” ou “ha-ha-ho” são variações possíveis. 
 

• É difícil dar risada com durações de notas muito longas, como “haaa-haaa-haaa”, ou muito 
curtas (bem menos de 75 milésimos de segundo de comprimento) 
 

• A risada é caracterizada por um decrescendo, presumivelmente porque nos falta o ar. 
 

(conforme descrição de Robert Provine, p. 42/43, in “O Poder do Riso - um antídoto contra a doença - Mariana Funes - Ed. Ground - 
2001 - São Paulo) 
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O riso 

• O riso desarma as pessoas, cria uma ponte 
entre elas e facilita o comportamento 
amigável.  
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Precisamos do riso para interagirmos como 
indivíduos com o grupo social no qual nos 
inserimos, e também para aliviar as tensões 
sociais do quotidiano.  
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O riso 



RISO COM(NS) CIÊNCIA 
História e Investigações Científicas em torno do Riso 
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 O riso e o bom humor foram abordados por importantes pensadores, como 
Aristóteles,  Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche e Oscar Wilde.  

 

 Hipócrates, o Pai da Medicina, no século IV a.C. já utilizava animações e 
brincadeiras na recuperação dos pacientes.  

 

 Darwin, pioneiro no estudo de movimentos expressivos da comunicação não verbal, 
classificou, no seu livro “A expressão das emoções no homem e nos animais”, de 
1872, o sorriso e o riso entre os movimentos expressivos inatos e universais.  

 

 Freud, no trabalho “A Graça e suas relações com o Inconsciente”, 1916, já afirmava 
que uma cena cómica e o riso dela decorrente melhoravam a saúde física e 
mental.  

 

 Norman Cousins -escritor que publica, em 1979 o livro “Anatomia de uma doença”, 
no qual descreve a sua, potencialmente, fatal doença que escolheu combater com 
humor e outras emoções positivas... Por exemplo, que 10 minutos de riso davam-
lhe 2 horas de sono sem dores. Foi o primeiro a expor ao público a relação entre o 
humor e a saúde.  
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 O Psiquiatra Dr. William F. Fry, é o pai da “gelotologia”. (ghelos: riso, logos: 
ciência) é a ciência que estuda o riso em relação às suas potencialidades 
terapêuticas e tem as suas raízes na Psiconeuroimunologia. Demonstrou 
que a maioria dos sistemas fisiológicos do corpo é estimulada pelo riso.  

 

 O médico norte-americano Hunter Adams, chamado de “Patch” Adams, é 
o pai da risoterapia, já implantava o método em hospitais e escolas desde 
a sua época de estudante. Era comum vê-lo atender os seus pacientes com 
nariz vermelho ou peruca de palhaço. 

 
 Dr. Guillaume Duchenne (1862) - neurologista francês mapeou mais de 

100 músculos faciais e descobriu (sorriso Duchenne) que havia actividade 
na região esquerda do córtex do cérebro que está ligada às emoções 
positivas. 

 
 Em 1987, Frans Alexander, do instituto de psicanálise de Chicago, concluiu 

nas suas pesquisas que “o carácter libertador do riso é um meio de se 
extravasar as tensões e de se evitar as doenças psicossomáticas”.  
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 Eduardo Lambert, médico clínico geral e homeopata e autor do 
livro Terapia do Riso - A Cura pela Alegria. Cientificamente, 
considera o riso como um grande estimulador. É o riso o 
responsável por mandar a ordem para o cérebro, através do 
hipotálamo, hipófise e glândulas supra-renais, que sintetiza as 
endorfinas, mais precisamente as betas endorfinas.  

 
 
 Dr. Madan Kataria, um médico de família de Mumbai, Índia, em 

1995 escreveu um artigo “O riso – a melhor medicina”. A sua 
pesquisa levou-o à descoberta de todo um corpo de literatura 
científica, que descrevia e provava, os benefícios do riso no corpo e 
na mente humana. Impressionado, com o resultado de toda a 
investigação científica, iniciou num parque, um “clube do Riso”. 
Começou com 5 pessoas e rapidamente ascendeu a mais de 50. A 
sua esposa, Madhuri Kataria, professora de yoga, sugeriu exercícios 
de respiração a serem incluídos, de modo a um melhor resultado, 
surgindo assim o Yoga do Riso. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 

 Exercício Aeróbio; 
Trabalha 400 músculos (20 são da cara e os outros do tórax, abdómen 

e estômago, os quais apenas se conseguem exercitar com o riso) 
5 minutos de riso equivale a 45 minutos de exercício aeróbio (William Fry). 

15 minutos de riso queimasse tantas calorias como numa corrida 
longa ou passeio de bicicleta. 

  
 Cinesiterapia e massagem; 
Alongamento dos segmentos cervicais e lombares 
O baço é estimulado e eliminam-se as toxinas 
Massagem interna ao aparelho digestivo o que facilita a digestão ao 

fazer vibrar o fígado, pâncreas e rins 
Evita a obstipação e melhora a eliminação da bílis. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 Limpeza 
• olhos são lubrificados e limpos  
• A boca também passa a ter mais imunoglobunina 
• A gargalhada faz vibrar a cabeça o que ajuda a descongestionar o 

nariz e os ouvidos 
• As paredes arteriais, limpa pequenos acúmulos de colesterol 
  
 Oxigenação  
 entra o dobro do ar nos pulmões, o que melhora a respiração e 

aumenta a oxigenação dos tecidos ao mover 12 litros de ar em vez 
dos 6 litros habituais. A rapidez com que o ar expirado sai dos 
pulmões multiplica-se, permitindo a entrada de ar oxigenado em 
maior velocidade. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 Analgésico e anti-inflamatório  
 liberta endorfinas, uma espécie de morfinas (opiáceos endógenos) 

segregadas pelo cérebro com elevados efeitos analgésicos, dando 
uma sensação de bem-estar 

São segregadas outras hormonas tais como: 
–  adrenalina, uma hormona que em quantidades equilibradas potencia a 

criatividade e a imaginação; 
–  dopamina, que melhora o estado de ânimo  
–  serotonina, que possui efeitos calmantes 

O riso é fundamental na recuperação de doenças convalescentes que 
necessitam de uma estimulação rápida do sistema imunitário.  

  
 Rejuvenescedor – ao alongar e estimular os músculos da cara tem 

um efeito tonificante e de anti-rugas, atrasando assim o 
envelhecimento cutâneo. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 Sistema Circulatório – melhora a 
circulação circulatória e linfática e 
diminui a pressão arterial.  

O coração também aumenta a sua 
frequência e é capaz de bombear a 
cada minuto entre 140 a 210 ml de 
sangue, quando 70 ml é o normal. As 
artérias depois acabam por se dilatar, 
levando a uma diminuição da pressão 
abaixo dos níveis de repouso. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 Previne o enfarte – Dizem alguns investigadores 
da Faculdade de Medicina de Maryland, Estado 
Unidos, que o riso é um bom aliado do coração e 
funcionamento do sistema cardiovascular. 
Afirmam que 15 minutos de riso todos os dias 
beneficia o sistema cardiovascular. 

  
 
 Descanso e Sono – as gargalhadas despoletam 

uma descarga energética que permite o descanso 
físico e intelectual, e geram uma fadiga sã que 
eliminam as insónias e ajuda a reduzir o ressonar 
uma vez que fazem bem aos músculos do palato e 
da garganta. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Físicos 

 Calorias -alguns estudos defendem que as 
gargalhadas aceleram o gasto de glicose 
devido à contracção dos músculos. No 
entanto é possível que as emoções 
positivas como o riso actuem no sistema 
neuroendócrino e suprimam aumento dos 
níveis de glicose no sangue.  

 
 
 Outros – aumenta a “genica” e rendimento 

nos atletas. Desperta a inteligência e 
melhora o rendimento escolar. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso  
Psicológicos 

  

 Elimina o Stress - o riso reduz os níveis de cortisol, 
protegendo o nosso sistema imunológico.  

  

Alivia a depressão – é um óptimo antídoto para a 
depressão, ansiedade e outras desordens 
psicossomáticas uma vez que aumenta a libertação de 
endorfina, a melatonina e a serotonina. A pessoa 
torna-se mais receptiva e consegue ser mais optimista, 
ver o lado positivo das coisas. 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso 
 Psicológicos  

 
 Processo de regressão – faz com que regressemos a um nível de anterior de funcionamento 

mental ou emocional, sendo um excelente mecanismo para nos aliviar ou desligar de uma 
realidade dolorosa ou negativa. 

 

 Exteriorização – é através do riso que as pessoas exteriorizam as emoções e sentimentos. 
Muitas vezes é percebida como uma energia que necessita de ser libertada, principalmente 
quando necessitamos de rir e o meio envolvente ou condição social não o permite. 

  

 Torna-se um estado independente (sem piadas, comédias, etc), e pessoas que riem não se 
preocupam tanto, fazendo as circunstâncias parecerem menos sérias e, portanto, toleráveis. 

 

 O riso traz-nos intensamente para o momento, faz-nos sentir bem, liberta-nos de três 
dolorosas emoções (medo, raiva e aborrecimento) 

 

  Combate a inibição, desenvolve as capacidades de liderança, reforça a criatividade e 
inovação, o team building 
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Os Efeitos Terapêuticos do Riso 
Sociais 

 
Comunicação – O riso é uma importante ferramenta 

social que torna a comunicação mais divertida, pois 
permite uma maior abertura entre as pessoas, porque 
cria segurança; quando nos rimos com os outros, 
somos também divertidos e as críticas parecem 
desaparecer, deixando as barreiras instintivas. Rir com 
os outros preserva a nossa dignidade. 

Melhora as relações interpessoais, facilita a 
comunicação e ajuda a mudar o clima organizacional e 
o ambiente hospitalar. 

A melhor formar de quebrar o gelo 
Carácter contagioso 
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A Risoterapia não deve ser aplicada 
em alguns casos: 

 
• Qualquer tipo de hérnia 
• Angina de peito ou doenças cardíacas severas 
• Cirurgia recente (esperar 3 meses) 
• Hemorróides activas 
• Incontinência 
• Epilepsia 
• Pressão arterial elevada 
• Complicações oculares (glaucoma) 
• Constipações persistentes 
• Dores severas de costas 
• Desordens psiquiátricas mais graves 
• Em gravidez de alto risco 
 

23 risoametro.blogspot.com 28/01/2020 



 Precisamos de uma razão para rir. 

 

 Rimos porque somos felizes.  

 

 Senso de humor e riso são um e o mesmo. 

 

Os três mitos que nos impedem rir: 
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 O que é ?  
• Meditação Activa 
• Pranayama (exercícios respiração) 
• Actividade lúdica 
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Yoga é uma palavra sânscrita que significa "união" . 

 O Yoga do Riso (hasya) incorpora algumas das posturas de 
yoga físico (hatha) e princípios especialmente relacionados 
com a  respiração (pranayama) que aumenta o fluxo de 
oxigénio no nosso corpo e cérebro. 
 
Eu também acredito que é chamado de "Yoga" do riso, 
porque depois de uma sessão, nós sentimos unidos ou 
equilibrados no nosso corpo, mente e alma e estamos 
muito mais no presente.  
 
Além disso, o Yoga do Riso "une" as pessoas quando elas 
riem juntas.  
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O objectivo máximo declarado é trazer paz, 
alegria e saúde ao mundo através do riso.  

Como Alan Alda disse uma vez: "Quando as pessoas 
estão rindo, elas geralmente não conseguem 
matar o outro".  
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Rir| fluir| evoluir 

AQUECIMENTO 
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Rir| fluir| evoluir 

 

1 liberalização do riso 
Algumas pessoas sentem o riso bloqueado. Não podem aproveitar todos os benefícios. 
 

PERMITO-ME … 
• Expressar com riso 
• Exteriorizar o meu riso 
• Rir sem problemas 
• Desfrutar o meu riso 
• Brincar e ensaiar com o meu riso 
• Rir “com”migo mesmo e “com” os outros 
Meu riso… 
• É único 
• Agrada-me e me sinto bem 
• Flui sem esforço 
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Rir| fluir| evoluir 

EXERCÍCIOS DE AQUECIMENTO  
E  

RELAXAMENTO FACIAL 
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Rir| fluir| evoluir 



28/01/2020 risoametro.blogspot.com 34 

Rir| fluir| evoluir 
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Rir| fluir| evoluir 

LIBERTAR A CRIANÇA QUE EXISTE DENTRO DE NÓS 
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Com as minhas melhores gargalhadas 

risusyoga@gmail.com 
 

Com as minhas melhores gargalhadas 

La-Salete Magalhães 

mailto:risoametro@gmail.com

