“Eu acho que tu…”
Os conflitos surgem do encontro de ideias ou vontades diferentes e tornam-se mais
complicados e barulhentos quando não há espaço ou tempo para explicar o que pensamos ou
precisamos. Geralmente, as emoções ficam à flor da pele e é mesmo difícil ouvir os outros…
respirar e pensar antes de reagir pode ser suficiente para uma resolução rápida e eficaz, mas
quando tal não é possível, e muitas vezes não é possível, podemos e devemos sempre, depois,
conversar.
E como, naturalmente concentrados em nós, é difícil calçar os sapatos dos outros, sugerimos
uma forma diferente de resolver os conflitos em família, que pode ser adaptada a todas as idades.
Além de apaziguar os ânimos, este jogo ajuda a criança (e os outros intervenientes) a compreender
o que sente e a compreender os outros mas também a lidar melhor com situações futuras.

Para exemplificar o jogo, apresentamos uma situação de conflito

A mãe, Maria, que passou o dia
todo a trabalhar, estava na cozinha
a preparar o jantar, que se ia
queimando no forno, a pensar em
tudo o que fez ao longo do dia e no
que tinha ainda para fazer. O Pedro
estava na sala, praticamente dentro
da playstation.
- Pedro! – chamou a mãe.
- Hã?! – respondeu o Pedro lá do
fundo.
- Anda pôr a mesa! – disse a mãe
atarefada.
(clic, clic, clic…) O Pedro não ouviu,
estava no ponto alto de um
campeonato com os amigos que já
durava há hora.
- Pedrooo!!! – gritou a mãe, já
impaciente.
- Sim? – respondeu ele distraído.
- Já te disse para pores a mesa!!! –
gritou a mãe, que acabara de se
queimar.
- Já vou… – gritou o Pedro de volta,
voltando a concentrar-se no jogo.
- Isso não é resposta! Vem cá
imediatamente!!! – a mãe já estava

vermelha e zangada…
- Espera um bocadinho… – bufou o
Pedro, de forma audível.
A mãe furiosa chega à sala e
grita:
-Não me ouviste chamar? Desliga
isso imediatamente!!!
- Mas… – tentou o Pedro.
- Faz o que eu te disse! Não jogas
playstation o resto da semana! – a
mãe já estava fora de si…
O Pedro gritou, choramingou,
tentou justificar-se mas, irritado
também, nem conseguia dizer
frases completas…
-Acabou! Não te vou ouvir mais! –
exclamou a mãe, já mais verde que
encarnada.
O Pedro protestou e pôs a mesa
a resmungar, a mãe zangada,
ignorou-o e ele acabou por se
calar… Mas ficou uma nuvem tão
negra naquela casa que ia
chovendo depois do jantar..!

“Eu acho que tu…”
Situação de Conflito

“Eu acho que tu…”
Como Jogar?

Dica para jogar com crianças pequenas:
Escolher alguns brinquedos da criança e
transformar a situação de conflito num
pequeno teatro; à vez, descobrir o que
cada personagem estava a sentir e a
pensar naquele momento e justificar as
respostas.

 Um elemento da família escolhe uma situação de conflito
recente e descreve-a, relatando APENAS OS FACTOS (o que
aconteceu e como é que cada interveniente respondeu);
 À vez, cada elemento da família faz uma afirmação sobre
o que um dos intervenientes estava a sentir ou a pensar
naquele momento;
 O interveniente a quem foi dirigida a afirmação diz “Sim”,
se acha que a afirmação está correcta, ou “Não”, se a
considera incorrecta, e explica a sua resposta, falando
apenas do que estava a sentir ou pensar no momento;
 Segue-se a afirmação do elemento seguinte (seguindo a
ordem dos ponteiros do relógio, por exemplo) e a resposta
do destinatário da afirmação;
 O jogo termina quando todos considerarem que o assunto
ficou esclarecido para todos os elementos da família.
Regras importantes:
 É OBRIGATÓRIO iniciar todas as afirmações com “EU
ACHO”;
 É PROÍBIDO utilizar acusações, insultos e ameaças;
 O elemento que está a responder à afirmação só pode
falar de si e do que estava a pensar e a sentir.
 Enquanto aguardam pela sua vez, os restantes jogadores
devem fazer o papel de moderador e mostrar o sinal de
perigo (desenhado previamente numa folha) sempre que as
regras não forem cumpridas.

Voltemos à nossa situação de conflito

“Eu acho que tu…”
Jogando…

Já na sala,
depois do
jantar, a mãe,
incomodada,
lembrou-se
de um
guarda-chuva:

- Tive uma ideia, vamos fazer um jogo!
O resto da família ouviu-a explicar o jogo com ar
surpreendido. Então o pai, Luís, falou:
- Ok… acho que podemos tentar… começo eu! Maria,
EU ACHO QUE TU passaste a o dia a trabalhar e a
tratar de várias coisas em casa e que à hora do
jantar estavas já muito cansada.

- SIM! – disse a mãe – foi um dia cheio de coisas, o
tempo não esticou e quando percebi que ia
queimando o jantar fiquei muito irritada… Agora é a
minha vez! – continuou – Pedro, EU ACHO QUE TU
não percebes a grande ajuda que dás quando fazes
algumas das tarefas de casa.
- NÃO! Não é isso… é que eu estava numa parte
importante do jogo e se parasse ali ia perder… –
disse o Pedro meio a refilar - agora sou eu? OH
Mãe, tu é que…
- OPS! - o pai mostrou o sinal de perigo…

- Ok… - o Pedro acalmou-se - EU ACHO QUE TU
ficaste ainda mais irritada porque eu não fui logo
pôr a mesa e por isso é que proibiste logo a
playstation o resto da semana.

“Eu acho que tu…”
Jogando…

- SIM… – disse a mãe – às vezes acho que a
playstation é mais importante que eu… eu não
consigo fazer tudo sozinha!
- Bom, agora sou eu… – disse o pai – Pedro, EU
ACHO QUE TU ficaste tão chateado com a reacção da
mãe que nem lhe conseguiste explicar o que estava
a acontecer e negociar com ela.
- Pois… SIM… – disse o Pedro cabisbaixo.
- Agora sou eu! Luís, EU ACHO QUE TU não
percebeste como podias ajudar nesta situação…
- SIM! A verdade é que percebi o que estava a
acontecer mas estava tão concentrado no trabalho
que nem me lembrei de intervir… Podia ter falado
contigo ou com o Pedro, ou mesmo pôr eu a mesa,
já que o Pedro estava ocupado…

A família continuou a jogar mais um bocadinho, o
jogo transformou-se numa conversa e foi possível
combinar algumas regras e mesmo negociar o castigo
do Pedro… Se não fosse de noite, teria espreitado o sol
lá em casa!

Agora experimentem vocês!

