
É uma narrativa ficcional escrita por fãs.
Nasceu com o advento da internet, sendo o ambiente digital o espaço
para a produção do gênero digital.

“"Nessas construções textuais, o autor faz uso de elementos,
personagens e situações de um universo já conhecido e os utiliza para
desenvolver suas próprias ideias” [Adriana Campos Virtuoso,
especialista em Língua Portuguesa e mestre em Estudos da
Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF)]

Com a popularização da internet, no final dos anos 1990, muitos
escritores desse tipo de literatura encontraram uma forma mais
fácil de atingir a outros fãs e pessoas com os mesmos interesses
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanfic)

Elas podem ser
escritas em
blogs ou
páginas

dedicadas
especificamente

ao gênero.

Para criar a sua fanfic, basta que você escolha uma saga ou livro do qual
é fã e se inspire em seus personagens para criar um enredo. A maioria
das fanfics conta histórias de amor entre dois personagens (que
geralmente são inimigos na saga original) e constrói um enredo de fortes
emoções, inimizades, conflitos, aventuras, entre outras características
típicas de livros de fantasia.

Como fazer?Como fazer?

O que é?O que é?

FANFICSFANFICSFANFICS                     OUOUOU                                                   
FANFICTIONFANFICTIONFANFICTION

Oneshot: fanfics que são compostas somente de um capítulo e são ideais para quem
quer imergir em novas histórias sem ter que esperar por atualizações do autor.
Angst: histórias que giram em torno de angústias dos personagens centrais do enredo.
Drabble: fanfics que possuem, no máximo, mil palavras e podem destacar alguns
personagens ou determinado ponto de vista. São utilizadas, normalmente, para dar
ênfase a algo que o autor gostaria que fosse ressaltado na história original.
Crossover: Fanfics que misturam duas sagas diferentes, utilizando seus enredos e
personagens em uma história completamente diferente. Normalmente, elas têm maior
adesão do público, uma vez que podem ser acompanhadas por mais de uma fan base.

(https://canaltech.com.br/entretenimento/o-que-sao-fanfics-saiba-onde-encontra-las-
online/)

Alguns TiposAlguns Tipos
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor


REFERÊNCIAS
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-
artigos/reportagens/15025-o-que-%C3%A9-fanfiction-e-como-ela-
pode-estimular-a-leitura-e-a-escrita
https://canaltech.com.br/entretenimento/o-que-sao-fanfics-saiba-
onde-encontra-las-online/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanfic

Agora que você já conhece o gênero
digital fanfic, vamos trabalhar?

1) Pesquise outros tipos de fanfics e dê a
classificação delas.
2) Pesquise sites ou blogs que divulgam
fanfics, escolha uma e dê a sua opnião
sobre a história construida. 
3) Vimos que o termo "shippar" é comum
nas fanfics, que personagens você
shipparia? 

"Uma prática muito comum presente no universo das fanfics consiste
em "shippar" um casal, ou seja, torcer pelo seu romance. A expressão se
tornou muito popular na Internet, sobretudo nas redes sociais, e
envolve casais da vida real nos dias de hoje.

Geralmente, os casais "shippados" possuem um nome que consiste em
partes dos nomes de ambos. No caso do cantor Justin Bieber e da
cantora Selena Gomez, por exemplo, seu "shipping" é chamado de
"Jelena". Já, no caso da personagem Hermione e do vilão Draco
Malfoy, ambos da saga Harry Potter, o nome atribuído é "Dramione"."

(https://canaltech.com.br/entretenimento/o-que-sao-fanfics-saiba-onde-
encontra-las-online/)

"shippers""shippers"

PARA COMEÇAR...PARA COMEÇAR...PARA COMEÇAR... Sites para teSites para te
inspirarinspirar

Wattpad;
Fanfiction.net;
Quotev;
Feedbooks;
Nyah! Fanfiction;
Spirit Fanfictions;
Fanfics Brasil.
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(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais em processos de
produção coletiva, colaborativa e projetos
autorais em ambientes digitais.
(EM13LP53) Produzir apresentações e
comentários apreciativos e críticos sobre livros,
filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e
dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e
podcasts literários e artísticos, playlists
comentadas, fanzines, e-zines etc.). 
(EM13LP54) Criar obras autorais, em
diferentes gêneros e mídias – mediante
seleção e apropriação de recursos textuais e
expressivos do repertório artístico –, e/ou
produções derivadas (paródias, estilizações,
fanfics, fanclipes etc.), como forma de
dialogar crítica e/ou subjetivamente com o
texto literário. 
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https://www.wattpad.com/home
https://www.fanfiction.net/
https://www.quotev.com/
http://www.feedbooks.com/
https://fanfiction.com.br/
https://www.spiritfanfiction.com/?locale=pt
https://fanfics.com.br/


PODCAST SOBRE FANFICS
Depois de estudarmos o gênero digital fanfic, suas características,
origem e conhecermos sites que publicam as fanfics, vamos produzir
um podcast com dicas sobre o gênero.

COMO FAZER?

SOFTWARE PARA EDITAR

1º  produzir um roteiro com as informações sobre o gênero digital.
2º dividir o roteiro para que cada um fique responsável pela
narração.
3º para gravar vamos usar um software online.
4º depois de gravar, editar e enviar a uma plataforma de
streaming para podcast.

Audacity

Vocaroo (usa direto no
browser, sem precisar baixar):
https://vocaroo.com/

 

SOFTWARE PARA GRAVAR
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(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção de vídeos
variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.),
apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia,
podcasts, playlists comentadas etc., para ampliar as
possibilidades de produção de sentidos e engajar-se em
práticas autorais e coletivas. 

 

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos
e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para
criar textos e produções multissemióticas com finalidades
diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e
apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de
construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de
projetos. 

(EM13LP21) Produzir, de forma colaborativa, e socializar
playlists comentadas de preferências culturais e de
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou
publicações afins que divulguem, comentem e avaliem
músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças,
exposições, espetáculos de dança etc., de forma a
compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar
comunidades etc. 

HABILIDADES BNCC
*Também pode fazer as gravações nele.


