
Leia as narrativas a seguir e reflita sobre os personagens envolvidos em cada situação. Em pares 
ou em equipes, façam um jogo de papéis usando algumas dessas narrativas e reflitam sobre como 
os diversos personagens vão reagir e por quê.

Narrativa n°1: Carmen trabalha no estande de um mercado vendendo DVDs 
piratas. Uma moça se aproxima do estande para devolver um DVD que ela 
comprou na véspera e que não está funcionando direito. A cliente pede para ser 
reembolsada, mas Carmen se recusa a devolver o dinheiro.

Personagens x 2
Carmen tem vinte anos e é mãe de uma criança de dois anos, que fica sob os cuidados da avó 
enquanto Carmen trabalha. O proprietário do estande é um homem chamado Carlos, mas Carmen 
só o encontrou uma vez. Todo dia, o filho de Carlos monta e desmonta o estande, mas ele nunca 
está presente no horário comercial.

A jovem cliente não percebe que as mercadorias são pirateadas. Mostrando o recibo da compra,  
ela afirma ter o direito de ser reembolsada pelo artigo defeituoso e alega que Carmen pode  
devolver o DVD para o fabricante.

Narrativa n°2: Nigel está num bar com Daniel, um velho amigo da escola. Daniel 
explica que está criando um site no qual as pessoas poderão assistir a filmes e 
programas de televisão, inclusive os últimos lançamentos no cinema. O site vai 
exibir anúncios publicitários, o que, segundo Daniel, deve dar um bom dinheiro. 
Daniel pede que Nigel o ajude com a criação do site e divulgue aos familiares e 
amigos. Nigel desconfia que os filmes e programas exibidos no site serão cópias 
pirateadas. 

Personagens x 3
Nigel tem 19 anos, mora com a família e estuda informática. Em geral, tem pouco dinheiro no bolso.

Daniel tem a mesma idade, mas trabalha desde que parou de estudar, aos 16 anos. Em  
comparação com Nigel, Daniel tem um pouco mais de dinheiro. Ele sabe que o que está fazendo é 
ilegal, mas precisa dos conhecimentos de informática de Nigel para finalizar o site.
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MÓDULO 3: PROBLEMAS GERADOS PELO  
COMÉRCIO DE PRODUTOS FALSIFICADOS
NARRATIVAS



Narrativa n°3: Marco ofereceu a Hathai, sua namorada, os DVDs de uma série 
que ela adora. O box foi adquirido num quiosque instalado na principal rua de 
comércio da cidade. Hathai adorou o presente, mas quando tentou assistir à série 
em casa, nenhum dos DVDs funcionou direito.

Personagens x 2
Marco não tem muito dinheiro, mas gosta de oferecer belos presentes à namorada e queria fazer 
uma surpresa com os DVDs. Ele não gosta de entrar em conflito com as pessoas e não quer causar 
problemas para ninguém.

Hathai não deseja aborrecer Marco, pois sabe que ele é uma pessoa muito generosa. Ao  
mesmo tempo, acha que deve dizer a ele que os DVDs não funcionam. Na sua opinião, eles têm a  
responsabilidade de impedir que a mesma coisa aconteça com outras pessoas.
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