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Reconhecidamente um dos principais estudiosos das mass media, literato e bibliófilo, Umberto Eco 
é um dos primeiros intelectuais a inserir as histórias em quadrinhos (HQs) na discussão acerca de 
processos formativos na sociedade, destacando a correlação da criação artística com o consumo e a 
apropriação simbólica das narrativas em quadrinhos. Contudo, o que proponho é tornar o olhar não 
para a obra teórica, e sim para um de seus romances, A Misteriosa Chama da rainha Loana (2005) e 
a presença dos quadrinhos no processo autoformativo do protagonista. Definido pelo autor como um 
romance ilustrado, esta obra mescla a ficção e a autobiografia intencionalmente mal disfarçada, no 
qual acompanhamos o narrador, um senhor de mais de sessenta anos, em busca de suas memórias 
afetivas, perdidas após um coma. Retornando a casa da infância, remexendo baús e armários cerrados 
há mais de 40 anos, compondo um panorama que vai da década de 1930 ao final da década de 1940. O 
inicio desta jornada se dá quando ele se depara com O tesouro de Clarabela, história presente na revis-
ta em quadrinhos do Mickey Mouse, que lhe fornece o fio de Ariadne, e reaviva uma misteriosa chama 
no labirinto nebuloso de suas memórias. Seguimos com Mickey, Donald, Flash Gordon e o Dick Tracy 
pela juventude vivida em meio à ascensão fascista na Itália, na qual o protagonista Yambo encarna um 
duplo do caminho autoformativo do próprio autor. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Narrativa ficcional. Itinerário autoformativo. 

Sala 1 
14:30 às 14:45


