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Resumo 
 

Ribeiro, Luciana da Silva; Frota, Maria Paula (orientadora); Martins, 

Helena Franco (co-orientadora). Fanfiction — Reescritas Arcônticas. 

Rio de Janeiro, 2018. 166p. Tese de Doutorado – Departamento de Letras, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Fanfictions são histórias ficcionais escritas por fãs, baseadas em séries de 

televisão, filmes, obras literárias, jogos de videogame: os fãs se apropriam de 

personagens e universos previamente existentes para desenvolver novos enredos. 

Esta pesquisa parte de uma perspectiva pós-estruturalista e segue dois caminhos 

que se complementam: em um primeiro momento, examina a fanfiction à luz de 

proposições teórico-conceituais do estudioso da tradução André Lefevere (1982, 

1992) — noções de refração/reescrita e patronagem; em um segundo momento, 

dialoga com Mal de Arquivo, de Jacques Derrida (1995), e suas ricas 

contribuições para a noção de arquivo. Este trabalho se concentra particularmente 

em investigar os seguintes aspectos desse tipo de texto escrito por fãs: como as 

fanfictions afetam o tradicional modus operandi de sistemas literários ou, em 

maior ou menor grau, identidades de outros tipos de escrita, a começar pelo 

pastiche? Considerando as especificidades do gênero, como é possível caracterizá-

lo a partir de uma perspectiva filosófica? A pesquisa mostra em especial (a) que a 

fanfiction pode ser pensada como um tipo de reescrita nos termos de Lefevere, 

que tais narrativas ficcionais de fãs desestabilizam alguns mecanismos de controle 

da patronagem, e que há diferenças entre os gêneros fanfiction e pastiche, assim 

como há diferenças entre estas e outras formas de reescrita, como a tradução, a 

adaptação, a crítica literária; e (b) que a fanfiction pode ser produtivamente 

concebida como uma reescrita arcôntica, nos termos de Derrida, sendo utilizada 

pelas ditas minorias como meio de expressar insatisfação e como um caminho à 

representatividade (DERECHO, 2006), sem, no entanto, deixar de dar testemunho 

da tensão entre forças conservadoras e instituidoras destacada na teoria do arquivo 

proposta pelo filósofo. Por fim, são analisados trechos de fanfictions de três 

universos ficcionais diferentes, à luz dos pressupostos de Lefevere, Derecho e 

Derrida, a fim de ilustrar e reforçar as discussões teóricas apresentadas.  

    

Palavras-chave 

Fanfiction; reescrita; arquivo; patronagem; escrita/literatura arcôntica 
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Abstract 
 

Ribeiro, Luciana da Silva; Frota, Maria Paula (advisor); Martins, Helena 

Franco (co-advisor). Fanfiction — Archontic Rewritings. Rio de Janeiro, 

2018. 166p. Tese de Doutorado – Departamento de Letras, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Fanfictions are fictional stories written by fans, based on TV shows, 

movies, literary works, videogames: fans borrow from previously existing 

characters and universes to develop new plots. From a post-structuralist 

perspective, this study follows two complementary lines of research: first, it 

examines fanfiction in light of the theoretical-conceptual propositions of André 

Lefevere (1982, 1992) — notions of refraction/rewriting and patronage; second, it 

dialogues with Jacques Derrida's Archive Fever (1995), and his rich contributions 

to the notion of archive. This research focuses particularly on investigating the 

following effects of this type of rewriting: how does fanfiction disrupt the 

traditional modus operandi of literary systems? How do fan narratives destabilize, 

to a greater or lesser extent, identities of other rewritings, such as the pastiche? 

Considering the specificities of the genre, how can one characterize it from a 

philosophical perspective? This research shows in particular that (a) fanfiction can 

be thought of as a type of rewriting in Lefevere's terms, fan narratives destabilize 

some patronage control mechanisms, there are differences between fanfiction and 

pastiche, as well as between these and other forms of rewriting, such as 

translation, adaptation and literary criticism; and (b) fanfiction can be 

productively conceived as an archontic rewriting, in Derrida's terms, as it is used 

by so-called minorities as a way of expressing dissatisfaction and a path to 

representativity (DERECHO, 2006), while still corroborating the tension between 

conservative and institutive forces, as proposed by the philosopher in his archive 

theory. Finally, excerpts of fanfictions from three different fictional universes are 

analyzed, in light of the theories of Lefevere, Derecho and Derrida, in order to 

illustrate and reinforce the theoretical discussions presented. 

 

Keywords 

Fanfiction; rewriting; archive; patronage; archontic rewriting/literature;  
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