ANEXO 4
Cartão de Instruções para a mesa do Mohammed

Cartão 1
Tu és o amigo do Mohammed

O teu amigo está a começar uma nova vida neste país. Tu acreditas no seu sucesso porque
ele é uma excelente pessoa, trabalhador, bom marido e bom pai, e sabes que ele precisa do
teu apoio pois deixou a sua família no seu país e está sozinho aqui.
Também és imigrante e sabes como ultrapassar os obstáculos. Podes dar-lhe bons conselhos
e ajudá-lo. Também podes motivá-lo, dizendo-lhe o quanto gostas dele e da sua família e que
acreditas no seu sucesso.
Quando for solicitado pelo(a) facilitador(a), começa a agir de acordo com este personagem. O
que é que deves fazer:
Deverás ajudá-lo a empilhar o máximo de caixas de fósforos possível, dando-lhe
indicações corretas e palavras de encorajamento.
Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe.

O jogo das caixas de fósforos

Cartão 2

És o patrão do Mohammed

Mohammed, um imigrante do Egipto, está a trabalhar para ti apesar de saberes que ele não
tem os papéis oficiais. A sua situação ilegal é proveitosa para ti: podes pagar-lhe um salário
mais baixo e exigir-lhe que trabalhe mais horas, porque ele precisa de ganhar mais dinheiro.
Tu sabes que ele é competente e trabalhador e também sabes que ele gostaria de ter um
contrato laboral. Estás disposto a ajudá-lo mas só se ele seguir as tuas instruções.
Quando for solicitado pelo(a) facilitador(a), começa a agir de acordo com este personagem. O
que é que deves fazer:
Irás encorajá-lo a trabalhar para ti em troca de proteção. Irás dizer-lhe que podes ajudá-lo a
obter os documentos oficiais e a manter o seu emprego mas deverás pedir-lhe pelo menos 2
caixas de fósforos (das que já se encontram empilhadas). Caso contrário dar-lhe-ás
indicações erradas.
Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe.

O jogo das caixas de fósforos

Cartão 3

És a esposa do Mohammed

O teu marido mudou-se para um novo país à procura de melhores condições! Tu ficaste no teu
país, com os teus 2 filhos.
Sabes que o teu marido é um homem comprometido, trabalhador e que irá fazer tudo por ti e
pela vossa família. Desejas que ele seja bem-sucedido porque todos vocês dependem dele.
Mas precisas de dinheiro para pagar a renda, para garantir a escola dos crianças e também
para assegurar os medicamentos e tratamentos para a mais nova que tem uma doença
crónica.
Precisas de telefonar ao teu marido para o encorajar e para lhe pedir que te mande dinheiro
(pelo menos 2 caixas).
Sabes que será muito difícil para ele, mas terá que fazê-lo… A vossa filha mais nova precisa
urgentemente dos seus medicamentos, a sua saúde depende dele. Precisas de ser
persuasiva.
Quando for solicitado pelo facilitador, começa a reagir de acordo com este personagem. O que
é que deves fazer:
Telefona ao teu marido e ajuda-o a empilhar caixas de fósforos, tantas quanto possível,
mas tens que lhe pedir 2 caixas! Sê persuasiva!
Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe.

O jogo das caixas de fósforos

