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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 
tema “Saúde mental e a importância da cultura do autocuidado”, apresentando proposta de intervenção 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/364650901075685765/ 

 
TEXTO II 

A saúde e a importância do autocuidado 
 

Em tempos de pós-modernidade em que a carreira se transformou na maior preocupação da vida das 
pessoas, muita gente se esquece do autocuidado, fundamental para se viver com qualidade de vida e com 
saúde. O autocuidado vai desde a realização de check-up anual, até ações diárias como ir ao cabeleireiro, à 
manicure, meditar e praticar atividade física. 

Ao nos cuidarmos, prevenimos doenças, tanto físicas, quanto emocionais e aumentamos nossas chances da 
longevidade. Além disso, os cuidados conosco mesmos, aumentam nossa autoestima e autoimagem, essenciais 
para lidarmos com a vida de forma positiva. Por último, o autocuidado é uma forma de fortalecermos nossa 
mente e corpo para estarmos fortes em momentos de dificuldades. 

De acordo com a psicóloga e Coach de Saúde e Bem-Estar Sharon Feder, é preciso procurar um médico 
pelo menos uma vez por ano. “Isso pode variar se houver alguma patologia estabelecida. Nesse caso, as visitas 
devem ser frequentes, porém o check up anual não pode ser negligenciado”, ressalta.  

Terapia 
Em relação a terapia, Sharon Feder diz que, muitas vezes, os indivíduos se esquecem da importância de 

cuidar das emoções. “Por meio da terapia, temos novas ferramentas e recursos para lidarmos com as 
dificuldades da vida. Aprendemos a nos amar e a cuidar de nós mesmos. A terapia é um momento da pessoa 
com ela mesmo, uma jornada de autoconhecimento. Ao nos conhecermos, desenvolvemos uma saúde mental 
equilibrada. Acredito na importância da terapia como uma oportunidade para levar a vida de forma mais leve, 
positiva e resiliente. Acho que todos deveriam passar pelo processo, pelo menos em um período da vida, para 
entrar em contato com seu lado interior”, completa. 

Crise 
Em tempos de crise econômica, o estresse está muito presente. Para evitar passar por momentos de 

angústia, a especialista diz que o melhor é o planejamento. “O estresse está presente em nossas vidas 
diariamente e com a crise, se potencializa. A melhor forma de evitar a tensão nervosa é trabalhar com 
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organização e planejamento. Desta forma, você não é pego de surpresa e tem alternativas no caso das coisas 
não saírem conforme planejado”. 

Atividade Física 
Outro aspecto da vida que não pode ser deixado de lado é a prática da atividade física. “A atividade física 

pode ser praticada em todos momentos. Você pode incluir pequenas ações no seu dia a dia e ir aumentando a 
frequência da prática, tais como, subir e descer escadas, ao invés de pegar o elevador, pegar uma bike para 
andar na ciclofaixa para percorrer caminhos curtos, realizar faxinas pesadas. Além disso, os parques são 
acessíveis a todos e você pode incluir caminhadas e corridas semanalmente na rotina”, aconselha Sharon. 

Sedentarismo 
E mesmo pessoas sedentárias, podem mudar para conseguir um estilo de vida com mais saúde. Uma vida 

ativa não significa estar na academia 24 horas por dia. “Um estilo de vida saudável contempla tomar água de 
forma regular, ingerir alimentos saudáveis como frutas e verduras, evitar frituras e bebida alcoólicas, e dormir, 
pelo menos, sete horas por dia. Sair do sedentarismo é uma opção e a atividade física é essencial, para 
começar deixando o carro na garagem e passar a fazer caminhadas pelo bairro”, finaliza a especialista.  

Disponível em: https://futuroexponencial.com/cultura-digital/ 
 
TEXTO III 

A importância de desenvolver hábitos de autocuidado 
 

Querida pessoa, convido você a pensar e refletir em todos os cuidados que você tem com você mesmo. 
Como você tem cuidado de si mesmo? O autocuidado é um conjunto de atitudes que cada um faz com o 
objetivo de cuidar de si mesmo. Muitas coisas podem ser consideradas como atitudes de autocuidado. Até 
mesmo tirar um tempo para refletir sobre essas questões já pode ser considerado um hábito de autocuidado. 
Se você ainda não compreende o que seria o autocuidado ou ainda não tem este hábito, fique tranquilo! Neste 
artigo, eu vou explicar exatamente o que isso quer dizer e o que esses hábitos são capazes de fazer por você. 
Vamos lá? 

O que é e por que devemos ter autocuidado? 
Como mencionei anteriormente, autocuidado significa cuidar de si mesmo. Quando se fala em ter hábitos 

de autocuidado, fala-se em estar atento às próprias necessidades e buscar desenvolver hábitos que visam o 
próprio bem-estar. 

Diante disso, quero te fazer algumas perguntas: o quanto de autocuidado você tem aplicado em sua vida? 
Você tem dedicado o seu tempo a você mesmo? A sua saúde física e mental? 

É muito importante ser atencioso e se preocupar com as pessoas queridas a sua volta. Cuidar de 
familiares, amigos e demais pessoas que estimamos muito é bom e importante. Mas não é saudável cuidar de 
outras pessoas e negligenciar cuidados a si mesmo. Cuidar de si mesmo também é extremamente importante, 
afinal, não adianta você cuidar de todos e se esquecer da pessoa mais importante do mundo: você! 

Cuidar de si não significa negar cuidados aos outros. Cuidar de si é garantir também que você estará bem 
quando cuidar do outro for preciso. Cuidar não significa sacrifício. É por isso e por outros fatores que o 
autocuidado é tão importante. Entenda a importância de se cuidar para que você tenha mais saúde e disposição 
para continuar dos seus projetos e claro, para que você também continue a cuidar das pessoas que você ama. 

Como o próprio nome diz, autocuidado é cuidar-se de si mesmo, é buscar todas as necessidades que o seu 
corpo e sua mente exigem de você. É aperfeiçoar cada dia mais o seu estilo de vida, é evitar hábitos maléficos 
a sua saúde física e mental, é adotar medidas de prevenção a doenças, e claro, evitar situações de risco. 

Essas são ações que visam à melhoria da sua qualidade de vida. Essas, são atitudes de autocuidado. 
Se você está pensando que ter autocuidado é o mesmo que estar bem o tempo todo, você está errado. 

Autocuidado é abrigar-se dos confortos e desconfortos que a vida traz, é ver quais são as causas desses 
confortos e desconfortos, e escolher agir ou não, de forma positiva sobre elas. 

Alguns hábitos de autocuidado 
Hábitos não são adquiridos e consolidados em nosso cotidiano da noite para o dia. Mas, ter a consciência 

de que são hábitos importantes para o nosso bem estar já é o começo de uma transformação. Para te ajudar a 
começar ter hábitos de autocuidado, listei aqui alguns que podem ser essenciais para as várias áreas da sua 
vida. Confira! 

1 – Desenvolva o autocuidado com exercícios físicos 
Se você não possui o hábito de praticar exercícios físicos, essa pode ser uma excelente hora para dar início 

a um novo hábito. Praticar exercícios favorece o sono, o apetite, além de permitir que você tenha um bom 
funcionamento dos intestinos. A concentração também é melhorada e você consegue manter o equilíbrio e a 
coordenação motora com maior facilidade. Outro ponto positivo em praticar exercícios físicos está em manter o 
peso ideal, combater a depressão e o estresse. Quer uma dica? Comece com caminhadas diárias, elas são 
extremamente recomendadas para quem inicia essa mudança. Se for preciso, contrate um profissional da área 
para receber orientações sobre quais exercícios físicos são os mais indicados para você. 

Uma informação para as pessoas de mais idade: evitem “estripulias”, as quedas podem causar um 
desfalque aos ossos do corpo, o que quase sempre será corrigido com cirurgias, fisioterapias e repouso 
excessivo. 

2 – Autocuidado com bons hábitos de higiene 
Você deve saber para que servem os hábitos de higiene, não é mesmo? Contudo, é sempre bom insistir 

que banhos diários, escovação dos dentes ao acordar e após as refeições – sem se esquecer do uso do fio 
dental – são medidas que podem preservar a sua saúde por muito mais tempo.  Além disso, lavar as mãos 
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antes das refeições e após usar o banheiro também são medidas de autocuidado que podem fazer uma 
diferença enorme para sua saúde. Sempre que puder, tome um banho relaxante, sem pressa. Isso também é 
uma forma agradável e gostosa de cuidar de si mesmo. 

3 – Autocuidado é ter uma vida social 
Ao prezar pela vida social você também está exercendo habilidades de autocuidado. E por quê? Isso 

acontece porque você está se divertindo e trocando informações com outras pessoas. Além disso, você com 
certeza estará rindo, estará feliz e nesse momento estará distante de alguns dos problemas que afetam 
seus pensamentos. Lembre-se sempre de se lembrar que o autocuidado é para o corpo e a mente, por isso, 
divirta-se e tenha uma vida social ativa. Procure fazer programas que te agradem e com pessoas que lhe fazem 
bem. Ter momentos de alegria com pessoas queridas é algo que contribui muito com o bem estar. 

4 – Aprenda a dizer NÃO para desenvolver o autocuidado 
Nem sempre a melhor opção é dizer SIM. Quando se sentir estafado, cansado e esgotado, permita-se dizer 

NÃO! Um exemplo simples é dentro do seu trabalho. 
Se o seu chefe não o deixar respirar, e estiver exigindo cada vez mais de você, pense em uma forma de ter 

um período sabático, ou simplesmente em ter o seu momento para cuidar da sua saúde mental, acredite, isso é 
extremamente importante para a sua saúde. Contudo, se nenhuma dessas opções forem o que ideal, procure 
não fazer o trabalho dos seus colegas, faça aquilo que compete a sua pessoa. Lembre-se, ajudar as pessoas é 
desempenhar um ato singular, mas a sua saúde vem em primeiro lugar! 

Essas atitudes são apenas algumas entre as infinitas que eu poderia citar para ajudar você a desenvolver 
ainda mais o autocuidado. Mas o que eu quero querida pessoa, é que você entenda que a sua vida é única e 
especial, por isso, cuide de você e busque sempre o seu bem-estar e a sua saúde. Se for preciso, busque ajuda 
com psicólogos e demais profissionais ligados à saúde mental. Reconhecer e pedir ajuda também é um 
importante e poderoso gesto de autocuidado. 

Espero que este conteúdo contribua de maneira verdadeiramente poderosa com o seu bem estar, querida 
pessoa! Agora, me conte: dentre essas dicas, quais você já tem praticado? Use o espaço abaixo para deixar o 
seu comentário com os hábitos de autocuidado que você tem feito e claro, aqueles que pretende aplicar daqui 
para frente. Se este conteúdo te ajudou de maneira positiva e você acredita que ajudará outras pessoas, curta 
e compartilhe em suas redes sociais. 

Disponível em: https://www.ibccoaching.com.br/portal/importancia-de-desenvolver-habitos-de-autocuidado/ 
 
 


