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A publicação de histórias em quadrinhos nos jornais norte-americanos do final do século 19 permitiu 
que a linguagem se tornasse popular. Com essa popularidade, a indústria do entretenimento, perceben-
do o potencial comercial daquelas narrativas sequenciais, começou a produzir as suas primeiras adap-
tações para outras linguagens, como o espetáculo McFadden’s Row of Flats, do produtor teatral norte
-americano Gus Hill, que ainda em 1896 adaptou a história em quadrinhos The Yellow Kid, de Robert 
Fenton Outcault (WINCHESTER, 1995), lançada no mesmo ano. Essa adaptação pode ser considerada 
a primeira manifestação de Tradução Intersemiótica dos quadrinhos para outra linguagem – no caso, 
o teatro. Segundo Jakobson (2001, p. 65), a Tradução Intersemiótica “consiste na interpretação dos 
signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais”. A tradução também pode ser caracteriza-
da como uma forma de transcodificação criativa, onde “há um incessante refluxo entre as duas, uma 
contínua e mútua fecundação” (PAZ, 1971, p. 10-11, apud PLAZA, 2008, p. 26). Com o surgimento dos 
quadrinhos de aventuras e de super-heróis nos anos 1930, o gênero se tornou uma permanente e rentá-
vel fonte de idéias para a indústria midiática norte-americana. Além de ter gerado produções animadas 
e em live-action, os heróis dos quadrinhos também foram traduzidos para romances literários. Flash 
Gordon nas Cavernas de Mongo, publicado em 1936, foi a primeira intersemiose entre quadrinhos e 
literatura, adaptando a HQ criada por Alex Raymond em 1934. Desde então, romances literários prota-
gonizados por super-heróis tornaram-se comuns. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo ana-
lisar os percursos narrativos utilizados no processo de tradução intersemiótica da saga em quadrinhos 
“Guerra Civil”, escrita por Mark Millar e publicada entre 2006-2007, para a literatura e para o cinema. 
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