
APRESENTAÇÃO 



 Com humor e irreverência, os dois irmãos gêmeos não idênticos vivem 
aventuras absurdas, ora vestidos como super-heróis ora simplesmente fugindo de 
contratempos corriqueiros para quem é um sapo num mundo humano. 

 Publicados pela primeira vez em 1993 no jornal Tribuna Popular – em 
Santo André – SP e posteriormente no Diário da Tribo, suplemento do Diário do 
Grande ABC, em 1994. 



O site entrou no ar em 1999 

Destaque na seção “kids” da Revista da 
Web em Março de 2000. 

Destaque na seção “crianças” 
do suplemento “Sites em 
Revista” da Folha de São 
Paulo, em Maio de 2000. 



PERSONAGENS 



Sapo Jones: Pesquisador e responsável 
por cuidar de uma biblioteca abandonada, 
bastante metódico e prático em relação a 
seu trabalho, embora sempre tentando 
arranjar alternativas de ganhar mais 
dinheiro (ou algum dinheiro, já que a área 
de pesquisa não paga muito). 
Bastante ciumento em relação a sua 
namorada – e com bastante raiva do 
chefe dela, com quem se trata de vez em 
quando. 

Sapo Minja: Bonachão e preguiçoso, vive 
atrás de ideias mirabolantes (como a de 
tentar se tornar famoso como super-
herói), enquanto trabalha (ou finge 
trabalhar) como contrarregra da Rede 
Tupã de televisão. 
Gosta de animais, em específico seus 
cães de estimação, e de dirigir, desde que 
não tenha ninguém para fazer isso por 
ele. 
É bastante mulherengo, embora isso 
nunca dê certo. 
 



Sapo Pemba: O pai dos 
Sapo Brothers foi criado 
em um circo onde se 
apresentava como “O 
Homem Sapo”, estrelou 
um programa de TV 
chamado “O Heróico 
Homem Sapo” e nomeou 
seus filhos com a intenção 
de transformá-los em 
grandes artistas. 

Maria Rãberta: Conheceu 
o marido durante uma 
frustrada apresentação dp 
circo do Homem Sapo (já 
que em sua cidade natal 
um “homem sapo” não era 
nada que fosse tão 
diferente assim do resto 
da população). 

Sapo Junior: O bebê 
sapo foi abandonado na 
porta dos Sapo Brothers e 
seus pais o adotaram, e 
pela similaridade com a 
história de Sapo Pemba, 
deram-lhe o mesmo nome 
do pai.  



INTERMÍDIA 

Além de contar com jogos em flash para brincar pelo site, o 
conteúdo em quadrinhos e animação se interliga, como a tirinha que 

faz menção ao vídeo postado no mesmo dia. 



Temas e personagens da cultura pop fazem parte do conteúdo abordado nos 
roteiros produzidos (tanto de animação quanto de quadrinhos).  



A qual público é destinado? 

Os Sapo Brothers oferecem aventuras que podem 
ser acompanhadas por crianças em fase de 
alfabetização e pré-adolescentes, entre 6 e 11 anos 
de idade, com conteúdo mais direcionado ao público 
masculino. 
Destaca-se entre os temas já abordados pelas 
animações do canal do youtube uma campanha 
contra a dengue, um episódio contra a poluição das 
águas, um especial sobre dieta saudável.  



O canal do youtube dos Sapo Brothers conta com mais de 100 vídeos, 300 inscritos e 
mais de 900 mil visualizações. 
O visual estilizado e padrão de movimentação dos personagens remete a animações 
clássicas de séries televisivas (principalmente as produções dos estúdios Hanna-
Barbera, como Zé Colmeia e Wally Gator). 
Os temas dos episódios, o colorido dos personagens e cenários e  os nomes baseados 
em trocadilhos expõe traços da cultura brasileira, dispensando estereótipos. 
 
youtube.com/sapobrothers                                                         http://sapobrothers.net 
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