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Produzindo uma Fanfic

O QUE É FANFIC:
Fanfic é a abreviação da
expressão inglesa fanfiction, que
significa “ficção de fã” na tradução
literal para a língua portuguesa.
As
fanfics
são
histórias
ficcionais que podem ser baseadas
em diversos personagens e enredos
que
pertencem
aos
produtos
midiáticos, como filmes, séries, HQ’s,
videogames, mangás, animes, grupos
musicais, celebridades e etc.
Os fãs desses produtos se apropriam do mote da história ou dos seus
personagens para criarem narrativas paralelas ao original.
Por exemplo, um fã de determinado filme escreve uma narrativa utilizando
características do enredo ou dos personagens desta produção cinematográfica,
alterando e criando algumas situações diferenciadas conforme a sua imaginação
desejar.

ESTRUTURA DE UMA FANFIC
Trata-se de um texto predominantemente narrativo, tendo como foco a ação
dentro do texto. E por se tratar de uma narração, é necessário que contenha os
cinco elementos de uma narrativa: Narrador, personagens, ação, lugar e tempo.
O narrador geralmente é em 3ª pessoa (narrador-observador), por se tratar
de um fã contando uma história, e dificilmente seria ele um personagem.
Os personagens geralmente são conhecidos, pelo público, dispensando
grande parte das descrições físicas, focando no aspecto emocional e na ação
realizada pelos mesmos.
O lugar pode ser conhecido (quando ocorre em ambiente já explorado pela
obra original), diferenciado (quando é apresentado pela primeira vez) ou variado
(fazendo uso de vários ambientes). No caso de ambientes diferenciados, é
recomendada uma boa descrição do mesmo para que o leitor o visualize mais
detalhadamente.
A seguir, leia uma fanfic retirada do aplicativo Wattpad, de AlinneCristina2,
com o título Supernatural – Isso é sério?, baseada em uma série de TV.

A noite está gélida e o céu escuro. É o primeiro dia do inverno. A maioria
das pessoas se encontram agora, debaixo das cobertas ou perto de lareiras
tentando não lembrar que amanhã os primeiros sinais de neve começarão.
Em um motel barato e com cheiro de mofo a realidade dos irmãos
Winchester é um pouco diferente. Dean, o mais velho está inconformado que seu
carro, um Impala 1967, que ele apelidou carinhosamente de neném, tenha de
ficar ao relento e no frio. Sam que simplesmente deixou o irmão falar sozinho,
pois já tinha se cansado de dizer que o carro não sofreria nenhum tipo de dano,
estava em uma tentativa incansável de fazer a TV funcionar.
Dean deu um murro na parede e uma última olhada demorada pela janela.
Pegou 2 cervejas, 3 hambúrgueres e se deitou no sofá.
— E aí? Você vai ou não fazer esse negócio funcionar?
Sam mexeu no cabelo e olhou irritado para ele dizendo:
— Por que só eu tenho que consertar enquanto você fica só olhando?
Sam finalmente conseguiu ligar a TV. Então os dois se acomodaram meio
apertados no sofá, disputando a posse do controle. No meio da discussão a pilha
acabou caindo embaixo de um móvel de madeira. Dean olhou para o irmão e
balançou a cabeça. Sam revirou os olhos e pegou.
Em meio a todos os canais o que mais chamou a atenção dos irmãos foi o
que dizia: "Mais um assassinato inexplicável aconteceu nas redondezas da nossa
cidade. Ao todo já são 7 assassinatos como esse. Os policiais acham que se trata
de um tipo de serial killer. O que os deixam intrigados é o fato de que não há um
padrão de vítimas. São homens e mulheres, de idades e cores distintas. O que
deixa a polícia desnorteada também é a causa da morte. Os médicos legistas
informaram que os corpos estavam em perfeito estado, exceto pela total falta de
sangue. As autoridades pedem cautela e atenção da população."
De repente um estrondo ecoa da porta. Bobby, um antigo amigo da família
entra correndo muito ofegante.
— O que houve? — Sam pergunta segurando os braços do amigo.
A boca de Bobby abria e fechava continuamente, como se ele não
conseguisse falar.
— Ei, Bobby, o gato comeu sua língua? — Brincou Dean.
Logo após essas palavras saírem da boca do rapaz, uma luz branca
incandescente invadiu o ambiente, e em seguida tudo se apagou.
https://www.wattpad.com/153907987-supernatural-isso-é-sério-o-inverno

Agora é sua fez. Escolha o seu programa ou personagem e crie uma fanfic.
Lembre-se: a) Seu texto deve ser uma narração; b) sua história deve respeitar as
características das personagens ou programa escolhido; c) Faça descrições do
ambiente e personagens; d) Utilize falas em discurso direto para melhorar o texto.

