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Produção de texto - Fanfics - Eu shippo!

O amor e a amizade estão no ar! Vamos shippar?!
Mas o que é shippar?

Shippar vem de “ship”, que faz parte das palavras em inglês:
relationship (relacionamento amoroso) ou friendship (amizade)

A partir do sufixo (final) dessas palavras em inglês - ship - se forma um verbo na nossa língua: shippar,
ou seja, apoiar um casal/par, na maioria das vezes, para que desenvolvam um relacionamento amoroso,
mas também pode ser uma amizade.

Os shippes surgem no universo da Fanfics, abreviação de Fanfiction. Mais uma palavra estrangeira
(também do inglês). E o que são as Fanfics?

Fanfics são obras de ficção criadas por fãs de filmes, séries, novelas televisivas, programas de TV
(como reality shows), animes, HQs, romances (livros), e também as histórias criadas por fãs de
celebridades em geral (do mundo da música, do esporte, etc). Os fãs, muitas vezes inconformados com o
andamento das histórias que acompanham, criam realidades paralelas e as publicam na forma de
narrativas escritas (que se assemelham a contos ou até a novelas, romances - com capítulos e tudo!). Há
diversos sites com Fanfics escritas e publicadas e pelos fãs.
No Brasil, a moda de shippar começou nos anos 2000, com os fãs de Harry Potter, que criaram diversas
Fanfics para shippar Harry com a sua amiga Hermione.

AGORA  É HORA DE SHIPPAR!

Eu shippo, tu shippas, nós shippamos, eles são shippados!

Você vai escrever um texto narrativo de fanfic para contar uma história de amor ou de amizade entre
dois personagens. Esses personagens podem ser da ficção (filmes, séries, livros, animes etc) ou da vida
real (personalidades da música, do esporte, do mundo digital etc). Ah! Você também pode ser um
personagem dessa história!
Ao escrever seu texto, lembre-se de:

● Criar uma história com começo, meio e fim;
● Contar como esses personagens se conheceram e/ou como o relacionamento entre eles começou.

Este é o foco da sua história;
● Descrever o lugar em que se passa a história. Esse lugar (ou lugares) precisa ser coerente com os

personagens escolhidos. Por exemplo: se você escolher Anne (da série Anne with an E), sua
história pode se passar em Green Gables;

● Usar adjuntos adverbiais para indicar quando a história se passa e a passagem do tempo. Mas
atenção: como seu texto será curto, ele deve abarcar algumas horas ou dias; e

● Incluir imagens, vídeos e/ou sons que contribuam para a construção da sua história.

No seu texto, você pode mesclar acontecimentos que já fazem parte da história desses personagens com
os acontecimentos inventados por você. Narre tudo detalhadamente e crie um enredo envolvente, que
prenda a atenção dos seus leitores!
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