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Conversação avançado 1: Entenda por que a cultura e o lazer são 
importantes para o bem-estar 

 
Viver momentos de lazer é essencial para alcançar qualidade de vida. Cultura e 

entretenimento estão diretamente relacionados ao estado de bem-estar que tanto buscamos. 
Encontrar amigos, ir ao cinema, assistir a uma peça de teatro ou até mesmo tomar um chimarrão 
na praça são atividades que podem aumentar o nível do neurotransmissor serotonina e do 
hormônio ocitocina, que estão associados ao bem-estar psíquico e, consequentemente, à saúde 
física. 

Há, também, a estimulação de centros cerebrais de recompensa, associados ao prazer, os 
mesmos que são despertos quando degustamos um saboroso alimento, experimentamos uma 
nova paixão, quando solucionamos um problema ou quando conseguimos comprar algo novo e 
muito desejado. Ativar estes centros garante a sensação de bem-estar e de prazer, e a cultura e o 
lazer podem ser importantes estimulantes para isso. 

Estes são, também, guerreiros implacáveis no combate ao estresse. As atividades de lazer 
podem aumentar a nossa rede de relacionamentos e nossas conexões sociais. Esses fatores estão 
diretamente associados a uma menor concentração de hormônios do estresse. E ficar estressado 
também faz mal à saúde, principalmente a do coração. 

Nosso corpo é preparado para reagir prontamente a situações de emergência e de perigo 
a partir de adaptações como aumento da pressão arterial, de hormônios (como a adrenalina, por 
exemplo) e da frequência cardíaca. O estresse pode estimular o corpo de forma exagerada, 
prejudicando a saúde. 

Estar em contato permanente com atividades culturais também é um excelente exercício 
para o cérebro. De acordo com o neurocientista Ivan Izquierdo, do Instituto do Cérebro, da 
Pontifícia Universidade Católica do Estado (PUCRS), a cultura contribui com informações 
importantes para o desenvolvimento do aprendizado e da inteligência. 

“Ouvir uma boa música depois de um período de estudo, por exemplo, ajuda a entender 
melhor o que foi estudado e até a compreender a própria música” – afirma o especialista. 

O bem-estar psicológico também ganha quando estamos em contato com a arte. A 
psiquiatra Mireia Fortes Vianna Sulzbach lembra que ela também tem a função de nos identificar 
como indivíduos, conhecer culturas e nos situar no mundo. 

“A arte nos ajuda a não nos sentirmos sozinhos, pois você percebe que existem outras 
pessoas que compartilham os mesmos sentimentos que você. Ela tem o poder de ser comum, de 
conectar as pessoas no movimento de sentir algo” – explica. 

E se a arte é comum, ela deve estar acessível a todos. Momentos de lazer como uma roda 
de chimarrão entre amigos, um passeio no parque ou uma caminhada ao ar livre são essenciais 
para a saúde e a qualidade de vida. E não custam nada. Além disso, é fácil encontrar uma 
programação cultural gratuita na cidade, com opções para todos os gostos e preferências. O Bem-
Estar reuniu algumas para você. Confira: 
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MÚSICA 

 
Roda de Samba na Cidade Baixa 
 
A roda do Instituto Brasilidades leva para a rua 
sambas de Paulinho da Viola, Cartola, Candeia, 
Noel Rosa, Wilson Batista, Velhas Guardas, entre 
outros 
Local: João Alfredo, 512 
Horário: 17h 
Próximos encontros: 24/11 e 22/12 

OFICINAS 
 

Teatro/dança/circo - linguagens corporais e 
de materiais 
 
Local: Sala Cecy Frank/CCMQ 
Quando: de 11 a 13/11 e 18 a 20/11 
Horário: das 19h às 22h 
Inscrições: coletivojoker@gmail.com 

 
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2013/10/entenda-por-que-a-cultura-e-o-lazer-

sao-importantes-para-o-bem-estar-4313341.html Acesso em 24 de mar. 2019. 
 

Discuta com seu colega as questões abaixo: 
 
1. Com que frequência você ouve música? 
2. Onde você normalmente ouve música? (no carro, no ônibus a caminho do trabalho, em casa, no 
trabalho, andando na rua...) 
3. De que tipo de música você gosta? 
4. Quem é seu cantor ou cantora favorito? Você é fã de algum grupo ou dupla musical? 
5. Você costuma ir a shows? Qual foi a última vez? 
6. Em seu país, ouve-se mais músicas nacionais ou internacionais nas rádios? 
7. Quais as estações de rádio mais ouvidas? Qual é o tipo de programação? 
 
Vamos falar um pouco mais sobre música, aproveitando para estudar REGÊNCIA NOMINAL. Os 
adjetivos usados nestas frases vêm sempre acompanhados por uma preposição. Que preposição 
será essa? Complete as frases abaixo: 
 
1. Gostaria que os shows musicais fossem acessíveis _______ todas as pessoas. 
2. A pintura é agradável aos olhos; a música ______ ouvido. 
3. ______ qual tipo de música você é fanático? 
4. Esta música é diferente ______ qualquer outro gênero musical. 
5. Esta canção é idêntica ______ que ouvi no meu país, uma vez. 
6. Ele se diz entendido ______ música. Será que é mesmo? 
7. Saber apreciar uma música é essencial ______ se ter uma vida psicologicamente equilibrada. 
8. Marcelo é hábil ______ compor músicas românticas. 
9. Elas estão habituadas ______ ouvir diferentes gêneros musicais. 
10. Acho que esta música deveria ser censurada. Eu a considero imprópria ______ menores. 
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Nos fins de semana ou no seu dia de folga, se o tempo estiver bom, você, provavelmente, vai 
procurar uma forma de lazer fora de casa. Mas, e se estiver chovendo? Não tem jeito: é procurar 
alguma coisa para fazer dentro de casa! Quais as suas opções? Assistir à televisão ou vídeo, ouvir 
música, ler um livro, cozinhar ou entreter-se com joguinhos de computador ou mesmo navegar 
pela Internet. 

Vamos pesquisar como seus colegas passam os fins de semana em que são obrigados a ficar 
em casa. Entreviste seu colega anotando as respostas no quadro a seguir. 

 
ENTRETENIMENTO SEMPRE ÀS VEZES O DIA TODO PARTE DO DIA NUNCA 

TELEVISÃO ABERTA/ 
TV A CABO 

     

FILMES      
SÉRIES      
MÚSICA      

JOGOS (Playstation, 
computador, celular) 

     

Redes sociais      
LIVROS      
Outros?      

 
Qual é a forma de lazer mais cotada? 

 
E você? Qual é a sua forma de lazer preferida? Essa seria também a forma de lazer que você 

escolheria mesmo se as condições do tempo não fossem favoráveis? 
 

Qual foi o último filme que você viu? Escreva aqui a resenha do 
filme e fale sobre ele oralmente ao seu colega/ professor. Num 
terceiro momento, incentive-o a ver o filme. 
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