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Folha de conflito 

Instruções: 

• Deverá preencher a “Folha de Conflitos – Parte A” registando 3 conflitos em que esteve 
envolvido, na última semana. Tem que registar as “palavras tóxicas” que desencadearam 
os conflitos e fizeram sentir que precisava protestar e defender-se.

• Depois de preencher a “Folha de Conflitos – Parte A”, deve tentar responder às seguintes 
questões preenchendo a parte B:

o Como se sentiu ao relembrar um conflito? 
o Poderia ter lidado com essa situação particular de forma diferente?
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Parte A: Por favor, preencha a tabela com 3 conflitos em que se envolveu nos últimos 3 dias. 

Sujeito do Conflito Pessoas Envolvidas O que aconteceu? Palavra-Gatilho
O meu marido e eu  Sempre 

Parte B: Agora, depois de refletir sobre os conflitos mencionados anteriormente e conversar com um parceiro, preencha a seguinte tabela: 

Sujeito do Conflito Sentimento Experienciado 
Como é que eu poderia ter lidado 
com a situação de forma diferente? Sugestão de outros (parceiros)

Exemplo:
Lavar pratos

O meu marido acusou-me de ser desarrumada ao dizer:
“Tu deixas sempre uma pilha de pratos sujos na pia por dias”

Poderia fizer que nos próximos dias compensaria ao 
fazer mais limpeza na casa. 

Exemplo:
Lavar pratos

Raiva e críticas injustas Eu poderia ter explicado ao meu marido que “sempre” não é 
verdade, já que estou acostumada a ajudar na limpeza da 
casa e, devido às obrigações da semana passada, esqueci-me. 
Eu poderia fazê-lo concordar que “sempre” não é verdade, o 
que me fará sentir melhor, e concordaria em ajudar mais nos 
próximos dias. 




