
 

 

 
 
 

Notas de produção 
 

 
Nasce um projeto  
As primeiras conversas sobre a criação de uma nova versão da icônica série Muppet Babies 
iniciaram em 2004, quando a The Walt Disney Company comprou os direitos dos Muppets da 
The Jim Henson Company. Desde então, os executivos da empresa já vinham considerando a 
ideia de produzir Muppet Babies inspirada na versão original homônima, que foi transmitida 
na televisão americana entre 1984 e 1991, com grande sucesso entre o público e a crítica. Em 
pleno século XXI, a equipe criativa da Disney queria muito recriá-la para os espectadores 
infantis do Disney Junior. 
 
"Ao longo desses anos, conversamos bastante sobre como trazer de volta Muppet Babies e 
várias ideias foram propostas. Mas, nenhuma delas nos empolgou muito até que uma equipe 
interna fez um teste com animação computadorizada e conseguiu que os personagens 
realmente tivessem a aparência de fantoches. Isso deixou todo mundo muito animado. 
Muppet Babies é uma série icônica e demandava que fizéssemos algo bacana com ela", 
afirmou Tom Warburton, produtor executivo da série. 
 
Enfim, com os Muppets parecendo reais fantoches graças às suas texturas fofas e 
movimentos inconfundíveis, uma equipe dos sonhos se reuniu e começou a trabalhar para 
desenvolver o projeto. Além de Tom Warburton como produtor executivo, a equipe também 
conta com Eric Shaw como editor e coprodutor dos roteiros, Matt Danner como supervisor 
de direção, Andy Bean como letrista e Keith Horn como compositor. 
 
Um grande legado 
Na hora de dar vida às diferentes histórias que fariam parte de Muppet Babies, a série original 
foi uma incrível fonte de inspiração. Warburton conta que todos os membros da equipe de 
produção são fãs dos Muppets, e que eles trabalharam bem de perto com o Muppet Studios 
em todas as etapas do processo criativo. 
 
"Nós nos inspiramos totalmente no programa original, mas ao mesmo tempo queríamos 
levar essa nova versão a um outro nível. Embora continue sendo uma série baseada na 
imaginação, criatividade e solução de problemas, nosso público principal é de crianças em 
idade pré-escolar que, por essa razão, não conhecem os personagens. E isso nos presenteou 
com um novo desafio", explica Warburton. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Além dos seis Muppets protagonistas - Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Animal, Gonzo e a nova 
personagem Summer - o grande legado da marca permitiu o acesso a dezenas de outros 
personagens que aparecem na série como convidados especiais. "É isso que é incrível com 
relação aos os Muppets: temos inúmeros personagens maravilhosos para adicionar às 
histórias", comenta o produtor. Entre alguns dos que serão vistos ao longo da série estão os 
velhos rabugentos Statler e Waldorf, Dr. Bunsen e seu assistente Beaker e o cachorro Rowlf. 
 
O poder de uma história 
Na hora de criar as histórias de cada episódio, levar em conta a idade do público foi 
fundamental. “Como nos dirigimos ao público de faixa etária pré-escolar, queríamos fazer um 
programa que tocasse os corações falando de amizade, imaginação e solução de problemas. 
A ideia era conseguir alcançar esse público de forma divertida e infantil. Contamos histórias 
que têm um significado importante para as crianças e com as quais o público da Disney Junior 
se identifica", afirmou Warburton. O produtor conta que em um dos episódios, por exemplo, 
Gonzo fica amigo de uma batata. O restante dos Muppets acha que aquilo não faz o menor 
sentido, e quando Gonzo se ofende com isso, eles aprendem a importância da inclusão e do 
respeito pelos outros. E essa é uma mensagem que está completamente alinhada aos valores 
e princípios do Disney Junior. 
 
Os personagens da série, por sua vez, também estão em sintonia com o canal: Kermit, Miss 
Piggy e o restante dos Muppets fazem parte de uma prestigiada lista de personagens 
cativantes - como Doutora Brinquedos e Princesinha Sofia, entre outros - que já são 
indiscutívelmente a marca do Disney Junior e se conectam com o público de forma instatânea. 
 
Personagens icônicos 
Os protagonistas de Muppet Babies têm sido adorados por diversas gerações e apresentam 
características que os tornam inconfundíveis. Como destaca Warburton, todos podem ser 
facilmente reconhecidos pelos traços básicos que os tornaram famosos: Kermit é alegre e um 
líder, Miss Piggy é a diva que gosta de mandar, Gonzo é esquisito e dócil, Animal é pura 
energia e Fozzie é brincalhão. Na série, porém, esses personagens aparecem em sua "versão 
criança", com suas características bastante infantilizadas. Além disso, eles se juntam à 
pequena Summer, uma bela e criativa pinguim que se reúne ao grupo quando chega da 
Antártida. 
 
Para completar o elenco a série conta com a babá Nanny, a carinhosa protetora do grupo, 
que adora cuidar dos pequenos Muppets. Na versão brasileira da série, a atriz Thais Fersoza 
é quem dá voz à personagem. 
 
Cenários para soltar a imaginação 
Grande parte das histórias de Muppet Babies acontece sala de brinquedos, onde os 
personagens se reúnem todos os dias, mas na nova versão da série a ação também se 
expande para novos e alegres cenários, como um parque com escorregadores. Além disso, há 
também um pequeno palco onde Fozzie faz suas palhaçadas, um lago, uma casa na árvore e 
muito mais. Cada um desses espaços conduz a diferentes locais que surgem da fértil 



imaginação dos pequenos Muppets, dando origem a histórias divertidas, comoventes e 
instrutivas. 
 
A riqueza visual da série também se deve à tecnologia utilizada. "Os recursos de animação 
digital que estamos usando são realmente de outro nível. Até hoje ainda não tínhamos visto 
na televisão as texturas e cores mostradas nesta série. Por exemplo, a textura da pele do 
Kermit é parecida com a de uma bola de tênis e o pelo do Fozzie é extremamente macio ... ", 
descreve Warburton com orgulho. 
 
Todos vão cantar 
A música também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das histórias de 
Muppet Babies. Como destaca o produtor, esse sempre foi um elemento importante nos 
Muppets. Agora, foram adicionadas novas composições às icônicas canções da franquia, o 
que promete conquistar o público infantil. 
 
Warburton relata: "Quando fizemos as audições com diferentes músicos para adicionar novo 
material, o que Andy Bean - compositor de Muppet Babies - propôs foi mágico. Ele teve que 
inventar uma música sobre o medo do escuro e a equipe toda foi às lágrimas quando viu o 
que ele conseguiu. A música era tão doce, tão linda ... e tão Muppet! Sem dúvida, Andy tem 
“sangue de Muppet” correndo em suas veias. Suas músicas são divertidas, doces e muito 
cativantes. Ao assistir aos episódios é impossível parar de cantá-las " 
 
A música incidental da série ficou sob responsabilidade do compositor Keith Horn, que 
segundo o Warburton tem uma capacidade incrível de transitar por diferentes gêneros 
musicais, adequando-se aos episódios que ocorrem em lugares tão opostos quanto o Velho 
Oeste, Paris, ou uma festa de aniversário. "Ketih é um verdadeiro gênio capaz de criar 
momentos dramáticos e cômicos a partir da música", conclui. 
 
Um encontro de gerações 
Ao pensar sobre o público da série, Warburton não cansa de ressaltar que, embora o projeto 
tenha sido concebido tendo em mente o público pré-escolar, a série atrai também os adultos. 
"Muitos pais aproveitam as séries infantis para manter seus filhos em frente à televisão 
enquanto fazem suas tarefas rotineiras de casa. Com esta série, queremos que eles sentem-
se com seus filhos e fiquem tão envolvidos com as histórias que acabem deixando essas 
tarefas para depois", diz ele. 
 
Além disso, as histórias de Muppet Babies não só transcendem gerações, mas também 
ultrapassam fronteiras. Assim, o produtor conclui: "O mundo inteiro gosta de boas histórias. 
Esses personagens são tão engraçados e reais que não importa em que país você está. Eu acho 
que todo mundo se identifica com os Muppets, independentemente de onde viva". 
 
 


