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MultiplataforMa

Abril lança gibi  
com a TV PinGuim
História infantil se desdobrará em  
quadrinhos, internet e televisão

Por Bruno Borin bborin@grupomm.com.br

A Editora Abril lança uma nova história 
em quadrinhos, que será voltada para 

crianças entre seis e dez anos de idade. O 
gibi Gemini 8 conta as aventuras dos ami-
gos Marco e Polo em um estranho planeta. 
A história começa com Marco, um meni-
no terrestre que, certo dia, é levado mis-
teriosamente ao planeta Gemini 8. Lá, ele 
conhece Polo, um menino fascinado por 
ciên cia com quem viverá muitas aventu-
ras ao tentar voltar a seu planeta natal. 

Com periodicidade bimestral, o gibi te-
rá preço de capa a R$ 1,95 e começará a ser 
vendido nas bancas nesta sexta-feira, 27. 
Para quem estiver curioso, uma prévia da 
história em quadrinhos já pode ser vista 
pelos leitores em potencial: no último dia 
13, a revista Recreio trouxe um “teaser” de 
Gemini 8 encartado em sua edição.

Além de chegar às bancas, a história de 
Marco e Polo também aparecerá na inter-
net e na televisão. Desenvolvido em parce-
ria com a TV PinGuim — produtora nacio-
nal de animação que se consagrou com a 
série Peixonauta —, Gemini 8 é um proje-
to multiplataforma, que conta com um si-
te próprio e desenho de animação na TV 
aberta e fechada. Segundo Kiko Mistrori-
go, sócio-diretor da TV PinGuim, o proje-
to é novo em todos os sentidos: “O objetivo 
sempre foi ser uma série de animação e ter 
uma parte muito grande de internet e novas 
mídias. Propusemos para a Abril iniciá-lo 
nos quadrinhos e eles adoraram, pois tinha 
tudo a ver com seu público-alvo”, afirma.

Os episódios animados seguirão quase a 
mesma linha das histórias em quadrinhos, 
contando apenas com a diferença de forma-
to. “É mais ou menos a mesma história, mas 
com uma linguagem totalmente diferente, 
uma vez que o gibi é superseco e cru, com 
um espaço de um centímetro quadrado para 
falar um monte de coisas”, afirma Mistrorigo. 

Ainda sem previsão de estreia na TV, Ge-
mini 8 já conta com um website especial 
mantido pela Abril Mídia e pela TV PinGuim, 
que trará jogos e “webisodes” a cada 15 dias. 
Segundo Mistrogiro, o próximo passo será a 
entrada nas redes sociais: “Pretendemos ter 
uma participação muito grande no Facebook 
e nas novas mídias”, afirma.

Com o investimento do projeto dividido 
igualmente entre Abril e TV PinGuim, os di-
reitos de Gemini 8 também são separados 
igualmente. Segundo Ricardo Rosino, dire-
tor da TV PinGuim, enquanto os direitos de 
toda a parte editorial são da Editora Abril, o 
conteúdo audiovisual é propriedade da TV 
PinGuim, e os direitos sobre personagens e 
marcas são divididos entre as duas empresas. 
“Essa foi a maneira que encontramos para 
ambos investirmos e acharmos uma solução 
patrimonial”, afirma o diretor. O projeto não 
se beneficia de nenhuma lei de incentivo. 
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