MUPPETS DO ESPAÇO
1999

Ficha Técnica
título original:Muppets From Space
gênero:Infantil
duração:1 hr 22 min
ano de lançamento: 1999
site oficial: http://www.muppetsfromspace.com
estúdio: Jim Henson Productions
distribuidora: Columbia Pictures / Sony Pictures Entertainment
direção: Tim Hill
roteiro: Jerry Juhl, Joey Mazzarino e Ken Kaufman
produção: Martin G. Baker e Brian Henson
música: Jamshied Sharifi
fotografia: Alan Caso
direção de arte: William G. Davis
figurino: Polly Smith
edição: Richard Pearson e Michael A. Stevenson
efeitos especiais:David B. Sharp Productions / Dreamscape Imagery Inc. / EFilm / Howard
Anderson Company / Illusion Arts, Inc. / Perpetual Motion Pictures

Dubladores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dave Goelz (Gonzo / Dr. Bunsen Honeydew - vozes)
Bill Barretta (Rowfl / Pepe / Johnny Fiama / Renthro - vozes)
Jerry Nelson (Robin / Statler - vozes)
Brian Henson (Dr. Phil Van Neuter / Sal Minella - vozes)
Kevin Clash (Clifford - voz)
Frank Oz (Miss Piggy / Fozzie / Animal - vozes)
Jeffrey Tambor (K. Edgar Singer)
F. Murray Abraham (Noah)
Josh Charles (Agente Barker)
Pat Hingle (General Luft)
Hulk Hogan (Homem de preto)
Katie Homes (Josephine "Joey" Potter)
Steve Whitmire (Rizzo / Caco / Peixe cósmico - vozes)

Rob Schneider

Ray Liotta

David Arquette

(Produtor de TV)

(Guarda)

(Dr. Tucker)

Andie MacDowell

Joshua Jackson

(Shelley Snipes)

(Pacey)

Sinopse: Os Muppets descobrem que Gonzo é, na verdade, um extraterrestre, e que seus
pais estão prestes a visitá-lo. Quando agentes do governo o sequestram, na tentativa de
descobrir quando os alienígenas chegarão à Terra, cabe a Caco e Miss Piggy a tarefa de
liderar a equipe Muppet de resgate.

The Muppet Show
The Muppet Show (em Portugal: Os Marretas) foi um programa de televisão infanto-juvenil,
estrelado pelos muppets, produzido por Jim Henson e sua equipe entre 1976 a 1981.
O show teve cinco temporadas, sem contar com dois episódios especiais piloto (The
Muppets Valentine Show e The Muppet Show: Sex and Violence), um especial de natal
para televisão (A Muppet Family Christmas) e seis filmes (The Muppet Movie, The Great
Muppet Caper, The Muppet Christmas Carol, Muppet Treasure Island, Muppets From
Space e The Muppets' Wizard of Oz).

Personagens
• Caco, o Sapo ou Cocas em Portugal, (Jim Henson) - O sapo que apresenta o show e
tem que comandar a insana trupe que em todo episódio se vê com algum problema
diferente.
• Rowlf, o Cachorro (Jim Henson) - O simpático cachorro que toca piano e faz o papel
do Dr. Bob em Hospital dos Descabeçados.
• Urso Fozzie (Frank Oz) - Um urso aprendiz de comediante. Infelizmente suas piadas
não são realmente lá muito boas.
• Miss Piggy (Frank Oz) - Auto-proclamada namorada do Caco, uma talentosa porca
que também aparece nos segmentos Porcos no Espaço e Hospital dos
Descabeçados.
• Gonzo (Dave Goelz) - Uma criatura excêntrica tanto na aparência quanto na
personalidade. O Grande Gonzo sempre faz os números mais bizarros e perigosos do
show, porque é isso que ele adora fazer!
• O Cozinheiro Sueco (Jim Henson) - O ininteligível cozinheiro que ensina receitas não
muito ordinárias.
• Dr. Bunsen Honeydew (Dave Goelz) - Cientista que está sempre inventando
engenhocas que raramente funcionam direito.
• Beaker (Richard Hunt) - O pobre assistente do cientista. É a cobaia em todas as
experiências.
• Sam, a Águia (Frank Oz) - Uma águia careca que sempre tenta trazer mais cultura ao
show... Sem sucesso.
• George, o Zelador (Frank Oz) - O rabugento zelador do teatro.
• Beauregard (Dave Goelz) - O novo zelador Beauregard substituiu George na terceira
temporada. Beau é mais calmo e relaxado, mas também é menos inteligente.
• Scooter (Richard Hunt) - O assistente do Caco. Seu tio é o dono do teatro.
• Capitão Link Hogthrob (Jim Henson) - O não tão corajoso porco capitão da
tripulação em Porcos no Espaço.
• Dr. Julius Strangepork (Jerry Nelson) - O respeitável porco cientista da tripulação em
Porcos no Espaço.
• Dr. Dentuço (Jim Henson) - Líder e tecladista da banda Electric Mayhem.
• Floyd (Jerry Nelson) - Vocalista e baixista da banda.
• Janice (Richard Hunt) - Guitarrista da banda.
• Animal (Frank Oz) - Baterista da banda.
• Zoot (Dave Goelz) - Saxofonista da banda.
• Statler (Richard Hunt) - Junto com Waldorf, assite todos os episódios do show, gosta
de criticar e tirar sarro de tudo.
• Waldorf (Jim Henson) - Junto com Statler, assiste todos os episódios do show, mas
costuma cair no sono o tempo todo.

• Sweetums (Richard Hunt) - Um monstro comilão que possui uma aparência horrível,
mas uma personalidade gentil e prestativa.
• Robin (Jerry Nelson) - Sobrinho do Caco e melhor amigo de Sweetums, vem sempre
visitá-los no teatro.
• Pops (Jerry Nelson) - O porteiro do teatro.
• Tio Morto (Jerry Nelson) - Costumava trabalhar no teatro antes da chegada dos
muppets, agora vive lá e tenta expulsás-los.
• Wayne (Richard Hunt) e Wanda (Eren Ozker) - Um casal de cantores que nunca
terminam suas canções. Eren Ozker, intérprete de Wanda, saiu do programa após a
primeira temporada, fazendo com que Wayne fizesse aparições solo em alguns
episódios da 3ª temporada. Kathy Mullen, terceira mulher a participar do show (a
primeira foi Eren Ozker e a segunda Louise Gold), fez a voz de Wanda na única
aparição dela da quarta temporada.
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Baskerville (Jerry Nelson)
Mildred Huxtetter (Richard Hunt)
Rizzo, o Rato (Steve Whitmire)
Brewster (Dave Goelz)
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Juliet Prowse
Connie Stevens e Ênio e Beto
Joel Grey
Ruth Buzzi
Rita Moreno
Jim Nabors
Florence Henderson
Paul Williams
Charles Aznavour
Harvey Korman
Lena Horne
Peter Ustinov
Bruce Forsyth
Sandy Duncan
Candice Bergen
Avery Schreiber
Ben Vereen
Phyllis Diller
Vincent Price
Valerie Harper
Twiggy
Ethel Merman
Kaye Ballard
Mummenschanz
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Don Knotts
Zero Mostel
Milton Berle
Rich Little
Judy Collins
Nancy Walker
Edgar Bergen
Steve Martin
Madeline Kahn
George Burns
Dom DeLuise
Bernadette Peters
Rudolf Nureyev
Elton John
Lou Rawls
Cleo Laine
Julie Andrews
Jaye P. Morgan
Peter Sellers
Petula Clark
Bob Hope
Teresa Brewer
John Cleese
Cloris Leachman
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Kris Kristofferson & Rita Coolidge
Leo Sayer
Roy Clark
Gilda Radner
Pearl Bailey
Jean Stapleton
Alice Cooper
Loretta Lynn
Liberace
Marisa Berenson
Raquel Welch
James Coco
Helen Reddy
Harry Belafonte
Lesley Ann Warren
Danny Kaye
Spike Milligan
Leslie Uggams
Elke Sommer
Sylvester Stallone
Roger Miller

• Roy Rogers & Dale Evans
• Lynn Redgrave
• Cheryl Ladd
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John Denver
Crystal Gayle
Shields & Yarnell
Dyan Cannon
Victor Borge
Linda Lavin
Dudley Moore
Arlo Guthrie
Beverly Sills
Kenny Rogers
Lola Falana
Phyllis George
Dizzy Gillespie
Liza Minnelli
Anne Murray
Jonathan Winters
Elenco de Star Wars (Anakin Skywalker, Mark Hamill, C-3PO e R2-D2; Darth Vader
também aparece mas no final era só o Gonzo fantasiado)
Christopher Reeve
Lynda Carter
Alan Arkin
Doug Henning
Andy Williams
Carol Channing
Diana Ross
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Gene Kelly
Loretta Swit
Joan Baez
Shirley Bassey
James Coburn
Brooke Shields
Glenda Jackson
Señor Wences
Debbie Harry
Jean-Pierre Rampal
Paul Simon
Melissa Manchester
Tony Randall
Mac Davis
Carol Burnett
Gladys Knight
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Hal Linden
Marty Feldman
Chris Langham
Wally Boag
Johnny Cash
Buddy Rich
Linda Ronstadt
Roger Moore
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Caco, o Sapo: Nelson Batista, Orlando Viggiani, Armando Braga, Sérgio Moreno
Miss Piggy: Isaura Gomes, Maria da Penha Esteves, Hermes Barolli
Urso Fozzie: Nizo Neto, Marco Antônio Costa, Muybo Cesar Cury
O Grande Gonzo: Márcio Simões, Isaac Schneider
Dr. Bunsen Melaço: Jorge Lucas
Statler: Telmo de Avellar
Waldorf: Mário Vilela, Miguel Rosemberg, Waldir Fiori
A Águia Sam: Guilherme Briggs
Janice: Alexandre Moreno
Scooter: Francisco José

Estúdio de Dublagem: Álamo

Os Muppets, de Jim Henson são um grupo imenso e variado de personagens que
incluem animais, humanóides, monstros, extraterrestres e criaturas inventadas
Esta lista se divide entre os personagens muppets das três séries mais famosas:
Sesame Street (Vila Sésamo), The Muppet Show e Fraggle Rock.
No entanto, como todas as três séries ocorrem ao mesmo tempo, e no mesmo
"universo", são frequentes as ocasiões em que elas se encontram, e personagens de uma
aparecem da outra.
Os muppets que tiverem papeis importantes em mais de uma série serão listados
separadamente logo abaixo.
Importante: personagens humanos (feitos por atores de carne e osso, não bonecos)
das séries em questão não são considerados muppets, e portanto não serão listados.

Lista de Muppets
• Caco, o Sapo (Jim Henson até 1990, Steve Whitmire de 1990 até hoje)
Um dos primeiros e mais conhecidos dos muppets, Caco, o Sapo (que na realidade é
uma rã) é mais conhecido por ser o simpático apresentador do Muppet Show, mas o anfíbio
também apareceu em Sesame Street (incluindo o especial de natal e o filme), no especial de
Dia de São Valentino dos muppets The Muppets Valentine Show e no especial de natal dos
muppets A Muppet Family Christmas, foi o narrador do filme Emmet Otter's Jug-Band
Christmas e estrelou vários filmes de cinema como The Muppet Movie,The Great Muppet
Caper e The Muppets Christmas Carol.

Em Sesame Street, Caco era o repórter do segmento Sesame Street News, e aparecia
em muitos outros segmentos, as vezes ensinando, e as vezes aprendendo coisas junto com
seus amigos como Ênio, Beto, Cookie Monster e Grover, além de cantar muitas músicas
como o seu clássico It's Not Easy Beig Green.
Em Sesame Street Caco tinha um comportamento muito calmo e relaxado, já no
Muppet Show, dá para notar que ele se tornou um tanto mais estressado e menos educado,
ainda assim ele é uma figura simpática, agradável e na maior parte do tempo, paciente com
seus amigos.
• Rowlf (Jim Henson até 1990, Bill Barretta de 1996 até hoje)
Rowlf, o cachorro, apareceu pela primeira vez, ao lado de seu amigo Baskerville, em
uma série de comerciais de comida de cachorro da marca Purina.
Mais tarde, ele se tornou um dos primeiros muppets bem conhecidos ao aparecer
como o fiel companheiro de Jimmiy Dean no Show do Jimmy Dean.
Rowlf foi um dos poucos muppets da época que nunca apareceu em Sesame Street,
pois esse era o programa mais famoso com muppets de então, no entanto ele fazia sucesso
suficiente no Show do Jimmy Dean.
Rowlf fez uma pequena aparição especial (assim como Ênio e Beto) no finalzinho do
especial The Muppets Valentine Show.
Dois anos depois ele apareceria como um dos personagens principais no Muppet
Show, onde ele tocava o piano, e fazia o papel do Dr. Bob nos segmentos do Hospital dos
Descabeçados.
Rowlf sempre foi muito bem humorado e gosta de contar piadas e cair na gargalhada.
Além do piano, ele toca ukelele e gaita.
Depois da morte de Jim Henson, Rowlf continuou a aparecer, mas em silêncio. Foi
apenas em Muppets Tonight, em 1996, que ele ganhou uma nova voz, a de Bill Barretta.
• Baskerville (Jim Henson, Frank Oz,Jerry Nelson e outros)
Baskerville, o cão, é um cachorro simpático, de focinho pontudo e óculos, que é o
melhor amigo do Rowlf.
Ambos apareceram juntos em uma série de comerciais de comida de cachorro da
marca Purina, depois disso, Rowlf "partiu" para o Jimmy Dean Show e Baskerville não foi
mais visto.
Foi somente anos mais tarde que os cães voltaram a se encontrar, no Muppet Show.
O nome e a espécie de Baskerville são uma brincadeira com o livro O Cão dos
Baskerville.
• Beautiful Day Monster (Frank Oz)
Um dos primeiros muppets criados, Beautiful Day Monster é, assim como Cookie
Monster, um ser peludo e azul com um apetite voraz.
A diferença é que enquanto Cookie tem uma aparência simpática e gentil, Beautiful
Day Monster é realmente assustador, com suas grandes sobrancelhas negras e seu bico
achatado com dentes afiados.
Beautiful Day Monster apareceu em The Ed Sullivan Show, Sesame Street (Vila
Sésamo), The Muppet Show e outros projetos.

Onde quer que esteja, sempre causa acidentalmente problemas para os outros
personagens ao comer ou destruir objetos diversos.
Assim como o nome verdadeiro do Cookie Monster é Sid, o nome verdadeiro do
Beautiful Day Monster é Ralph.

Muppets de Sesame Street/ Vila Sésamo
• Ênio (Jim Henson até 1990, Steve Whitmire de 1990 até hoje)
Chamado em inglês de Ernie, Ênio é um dos personagens principais de Sesame
Street (no Brasil Vila Sésamo), e já apareceu em inúmeros segmentos do programa, quase
sempre acompanhado de seu melhor amigo e colega de apartamento Beto, ou de seu outro
grande amigo Cookie Monster.
Ênio é brincalhão, inocente, divertido e adora brincar, contar piadas para o Beto (as
vezes em momentos inapropriados, mas nunca com má intenção) e cantar na banheira.
De fato, ele é conhecido por tomar banhos exageradamente longos para poder ficar
mais tempo cantando e brincando com seu bem mais precioso, o Patinho de Borracha.
A música é uma grande paixão de Ênio, alem de cantar, ele toca vários instrumentos
como piano e bateria, e também está aprendendo a tocar saxofone com a ajuda da coruja
tocadora de jazz Hoots.
O problema é que ele fica segurando o patinho enquanto toca, o que faz com que o
son do instrumento seja interrompido pelos quacks do pato.
Apesar de serem grandes amigos, Ênio as vezes acaba irritando Beto sem querer, por
exemplo: ele costuma querer continuar acordado tarde da noite fazendo alguma coisa
enquanto Beto só quer dormir.
O aniversário oficial de Ênio é 28 de Janeiro.
• Beto (Frank Oz, Eric Jacobson)
Beto (Bert em inglês) é o melhor amigo e colega de apartamento do Ênio.
Curiosamente no entanto, sua personalidade não poderia ser mais diferente da dele.
Enquanto Ênio é extrovertido, despreocupado e engraçado, Beto se preocupa demais
com as coisas.
Ele pode ficar realmente desesperado de vez em quando (quando Ênio bagunça suas
coisas por exemplo).
Enquanto Ênio gosta de barulho, Beto gosta de silêncio.
A diferença se reflete na aparência: Beto usa uma camisa de listras verticais, em
oposição à camisa de listras horizontais de Ênio.
Ainda assim, ambos são melhores amigos.
A cor preferida de Beto é cinza, ele se interessa muito em pombos (possui uma pomba
de estimação chamada Bernice) e coleciona clipes de papel e tampinhas de garrafa.
Ele é facilmente reconhecível pela grande sombrancelha única na testa. Sua comida
preferida é mingau de aveia e ele faz aniversário no dia 26 de Julho.

• Cookie Monster (Frank Oz, David Rudman)
Cookie Monster (no Brasil chamado de Come-Come ou Biscoito) é uma criatura azul,
peluda e muito faminta que vive em Sesame Street (Vila Sésamo).
Ele é facilmente reconhecível pelo seu apetite insaciável e seus olhos vesgos como os
de um camaleão, prontos para localizar qualquer cookie nas proximidades.
Como seu nome revela, ele adora mesmo cookies, que são sua comida preferida.
Seus cookies preferidos são os de chocolate, seguidos logo apos pelos de aveia.
Alem de cookies, Cookie Monster também pode comer praticamente qualquer coisa,
como rosquinhas, frutas, saleiros, guardanapos, telefones, carros, letras...
Mas apesar de seu apetite voraz, Cookie Monster é uma figura ingênua, simpática,
gentil e amigável.
Ele fica muito triste sempre que leva uma bronca por ter comido ou tentado comer algo
quer não devia.
Seus melhores amigos incluem Ênio, Beto e Caco.
O aniversário oficial do Cookie Monster é 2 de Novembro.
Seu verdadeiro nome (revelado por ele em um episódio) é Sid.
• Oscar (Carol Spinney)
Oscar, o Rabugento, também conhecdo no Brasil como Gugu, é uma criatura verde e
peluda que vive dentro de uma lata de lixo.
Ele pertence à espécie fictícia dos "grouches" (em português "rabugentos"), daí seu
nome completo em inglês ser Oscar the Grouch.
Oscar não se limita apenas a viver numa lata de lixo, ele ama lixo, algo evidenciado
em sua música mais conhecida: I Love Trash.
Isso é normal em sua espécie, os grouches são seres rabugentos e mal-humorados
que adoram o que os outros não gostam e detestam o que os outros gostam.
Oscar segue esse comportamento.
Além de lixo, ele adora coisas como dias de chuva e sorvete de sardinha, está sempre
mal-humorado e gosta que os outros também estejam.
E não gosta nada de ser gentil.
Esse paradoxo é indicado em outra canção de Oscar chamada I'm Sad Because I'm
Happy (Estou Triste Porque Estou Feliz).
Apesar de tudo isso, no entanto, é visível que por traz desse comportamento mau
humorado, Oscar tem um bom coração e gosta muito de seus amigos.
E todos também gostam dele.
Ele tem um verme de estimação chamado Slimey, que trata com muito amor e carinho.
O aniversário de Oscar é no dia 1 de Junho.
Além das músicas já mencionadas, ele cantou sua própria versão da famosa It's Not
Easy Being Green, de Caco, o Sapo.
Oscar também lembra um tanto o famoso personagem do Dr. Seuss, O Grinch.
Tanto Oscar quanto Grinch odeiam o natal.

• Garibaldo (Carol Spinney)
Conhecido em inglês como Big Bird, Garibaldo é um dos mais conhecidos, mais
emplumados e mais altos muppets de Sesame Street / Vila Sésamo.
Com mais de 2 metros de altura, mas apenas seis anos de idade, ele é um pássaro
amarelo não voador cuja espécie ainda está para ser divulgada.
Garibaldo foi criado por sua avó, o fato dele ser órfão foi um tema importante no filme
Follow That Bird.
Hoje ele mora num ninho em Sesame Street, ao lado de seu amado ursinho de pelúcia
Radar.
Garibaldo sabe fazer muitas coisas, mas ainda está aprendendo outras, como o
alfabeto.
Sua comida preferida são milk shakes de alpiste.
Apesar de morar sozinho, ele tem muitos amigos, e é frequentemente visitado pelo Sr.
Snuffleupagus ou pelo cachorro Barkley.
O papel principal do personagem no programa é ter alguém com quem as crianças
menores possam se identificar, alguém que as ensine que não é nenhum problema não
saber tudo, e que você sempre tem algum adulto ou amigo para ajudar, ensinar ou aprender.
Nesse contexto, o fato da família de Garibaldo nunca ser vista chega a ser muito
curioso.
O aniversário oficial do Garibaldo é dia 20 de Março, o primeiro dia de primavera.
Ele fez aparições especiais no The Muppet Show e no The Muppet Movie.
• Guy Smiley (Jim Henson)
• O Conde (Jerry Nelson)
• Grover (Frank Oz)
• Sr. Johnson (Jerry Nelson)
• Sr. Snuffleupagus (Jerry Nelson)
• Alice Snuffleupagus (Judy Sladky)
• Sherlock Hemlock (Jerry Nelson)
• Lobo Mau (Jerry Nelson)
• Telly Monster (Marty Robinson)

• Baby Bear (David Rudman)
• Papa Bear (Joey Mazzarino)
• Mama Bear (Alice Dinnean-Vernon de 1991 até 2002, Jennifer Barnhardt de 2002 até
hoje)
• Curly Bear (Stephanie D’Abruzzo)
• Forgetful Jones (Richard Hunt)
• Hoots (Kevin Clash)
• Bruno o Lixeiro (Carol Spinney)
• Elmo (Kevin Clash)
• Barkley (Bruce Connelly)
• Os Honkers
• Basil (Tim Gosley) Um urso-polar. Personagem exclusivo da versão canadense do
programa intitulada Sesame Park.
• Louis (Píer Paquette) Uma lontra bilíngue que fala tanto inglês quanto francês.
Personagem exclusivo da versão canadense do programa intitulada Sesame Park.

Fonte de consulta:- http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Muppet_Show
São paulo, 03 de fevereiro de 2012
Mkmouse

