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Rir é o melhor remédio
Ninguém receita doses de gargalhadas para alguém e nem gotas de bom humoç
mas que este estado de espírito ajuda a fomar a vida melho~ninguém duvida.
Mas qual o segredo para se estar sempre sorrindo?

Não é preciso nenhum
parecer autorizado de mé-
dicos e especialistas, para
afirmarmos, com certeza,
que o humor influi direta-
mente na qualidade de vida
de uma pessoa. No dia em
que levantamos emburrados,
tudo parece mais difícil,
mais complicado. Se acor-
damos de bem com a vida, o
dia passa leve e tudo se

resolve sem problema.
Algumas pessoas nas-

cem com esse dom: o dom
do bom humor. Sempre que
olhamospara elas, estão rin-
do, brincando e parece que
nada lhes aborrece. É claro
que não é bem assim, mas
elas conseguem sempre fa-
zer predominar, mesmo em
situações desagradáveis, a
paciência sobre a intole-

rância, a descontração so-
bre a tensão, o riso sobre o
choro.

E o riso, um reflexo mo-
tor produzido pela contra-
ção coordenada de quinze
músculos faciais, é a marca
registrada dessas pessoas.
Há até aqueles que defen-
dem a terapia do riso para
melhorar o humor dos mais
rabugentos ou de quem quer

apenas dar uma relaxada
na vida. Está certo, pois a
únicafunção cientificamen-
te comprovada do riso é
mesmo propiciar o alívio de
tensões. E se esse argumen-
to, por si só não convence, o
riso, quando nada, ao mo-
vimentar quinze músculos
da e, é uma excelente
ginástica contra as rugas.
Por isso, vamos, sorria!

Rita: 'as pessoas querem a minha companhia'

Ele reconhece que seu jei-
to extrovertido facilita algu-
mas coisas, mas também traz
problemas. "As pessoas con-
fundem o riso com a
irresponsabilidade, a falta de
compromisso e, às vezes, isso
atrapalha" - lamenta Ailton,
observando que alguns, até
pejorativamente, tratam essas
pessoas como se fossem "o
bobo da corte" ou como se
elas não tivessem outros sen-
timentos.

"Parece que o nosso bom
humor incomoda, e elas res-
pondem nos desmerecendo" -
diz ele. Mas, seja como for,
Ailton diz que não saberia vi-
ver de outro jeito. "Enquanto
estou rindo, brincando, me sin-
to bem. Acho que é mais sau-
dável do que se estivesse de
cara amarrada".

"Eu gosto de brincar, é da
minha natureza, se tivesse de
ficar quieto num canto, me
sentiria mal" - justifica Ailton
Pires, oficial de Apoio, lotado
na Gerência de Comissões, ao
explicar de onde vem o seu
bom humor. Para ele, o fato de
estar sempre fazendo piadas e
rindo facilita a sua convivên-
cia com as pessoas. "Mas não
resolve todos os problemas" -
garante ele.

Ailton acredita que, se esse
estado é natural na pessoa,
muit6 bem, mas o que a tomará
feliz ou não é mais o fato dela
se aceitar como é. "Não impor-
ta o seu humor, e ele também
não vai determinar sua capaci-
dade para resolver os proble-
mas. Cada um tem um jeito
para tratar essas questões e,
nonnalmente, funciona."

Bom humor não resolve todos os
problemas, mas é indispensável

Ailton: 'eu não saberia ser de outro jeito'

traz problemas também" - reco-
nhece ela. O bom humor vira,
por exemplo, um compromisso.
"O dia que acordo com o pé
esquerdo, todo mundo fica pre-
ocupado, perguntando se estou
me sentindo bem" - conta Rita.
Outras vezes, essejeito cria situ-
ações embaraçosas.

Ela conta que, numa das
audiências públicas, no jantar
de encerramento, estava com os
colegas, quando alguém foi
buscá-Ia para levá-la àmesa dos
deputados e prefeitos. Quando
chegou perto, alguém logo per-
guntou: "Ah!, então você é a
menina que sabe contar piadas,
não é? E aí?". Ela não lembra
mais o que respondeu, só sabe
que sentiuum calor subindo pelo
rosto e foi ficando vennelha e
semgraçaevoltou correndo para
o seu lugar. "Isso acontece, às
vezes passo as maiores vergo-
nhas, mas é gostoso saber que as
pessoas querem estar na minha
companhia" .

"Cara amarrada não resol ve
nada" - garante Rita de Cássia
Epaminondas de Souza, a
Ritinha da Gerência Geral de
Comunicação Social, que com
seu jeito brincalhão consegue
desarmar até os mal-humorados
de carteirinha. Para ela, somos
nós mesmos que atraimos tudo
que acontece com a gente. "Se
implicamos comalgumacoisae
franzimos acara, pronto. Écomo
se puxássemos a linha de um no-
velo e começássemos a desenro-
larumaporçãodecoisas ruins.Se
relaxamos, tudo se resolve facil-
mente" -explicaRitinha.

Um pouco de boa vontade
ajuda a diminuir o mau humor
de cada dia, mas para se chegar
ao alto astral, não existe uma
fónnula. "Sei lá, acho que as
pessoas já nascem assim. É da
natureza delas". Isso não quer
dizer, claro, que uma seja me-
lhor que a outra, mas Ritinha
acha que o seu jeito toma a vida
mais divertida. "Às vezes, me

o riso torna a vida mais fácil
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