


Spectreman foi uma série de TV de ficção-científica japonesa do gênero tokusatsu. 
Foi exibido originalmente pela Fuji Television entre 2 de janeiro de 1971 e 25 de 
março de 1972. Criado por Souji Ushio (pseudônimo de Tomio Sagisu), presidente 
da extinta produtora japonesa Pioner Productions, Spectreman teve 63 episódios. 

No Brasil, a série foi exibida em 1981 / 1982 pela Rede Record (em parceira com a 
TVS - Canal 11 - Rio de Janeiro) e de 1983 até 1990 na TVS (atual canal SBT).

O seriado contava a luta do andróide Spectreman contra o genial cientista Dr. Gori e 
seu auxiliar, Karas, ambos simióides (homens-macaco). Além da tradicional guerra 
do bem contra o mal, as aventuras de Spectreman faziam com que o telespectador 
refletisse sobre os problemas causados pela poluição. O tema esteve presente em 
praticamente todos os episódios, os monstros criados pelo Dr. Gori usavam o lixo 
como matéria-prima.

A aventura que vocês vão ler a seguir é uma homenagem a este nostálgico herói.







no princípio tudo iniciava 
com o girar de um botão...

e no período 
que agora 
já parece 
longíquo 
dos anos 80...

num aparelHo eletrônico 
cHamado televisão de tubo...

onde as crianças 
aguardavam 
ansiosamente e 
em tecnicolor as 
aventuras que 
ocorriam do outro 
lado mundo, ao som 
de uma trilHa sonora 
muito rock n´roll 
(se eu me concentrar 
consigo até lembrar 
da narração)...



“planeta: terra. cidade: tóquio. como todas as grandes metrópoles 
do planeta, tóquio se encontra Hoje em desvantagem na sua luta 
contra o maior inimigo do Homem: a poluição. 

e, apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode 
cHegar um dia em que a terra, o ar e as águas venHam a se tornar 
letais para toda e qualquer forma de vida. 
quem poderá intervir?”

roteiro e arte:

aleXandro lima



spectreman, um andróide guerreiro, originário de 
nebula 71, um asteróide que navega livremente pelo 
universo. lar dos dominantes, que são membros da 
federação universal, com a missão de proteger os 
planetas subdesenvolvidos contra a destruição 
prematura devido a causas internas ou eXternas...

na terra, ele se 
disfarçava de 
kenji, e ao pedir 
autorização 
aos dominantes 
ele podia se 
transformar...

dominantes, 
ás ordens!

ficar gigante e enfrentar os monstros criados 
a partir de poluição e detritos tóXicos...



seres criados pelo gênio maligno do simióide 
doutor gori. auXiliado pelo guerreiro karas, 
gori vinHa de épsilon, no sistema gáliste, 
localizado na constelação de sagitário...

após uma tentativa 
fracassada de tentar 
tomar o poder em seu 
planeta natal, doutor 
gori foi auXiliado 
por karas e juntos 
fugiram de épsilon...

e sem curso no espaço vagaram por 
anos, até que uma cHuva de meteoros 
os levou até o planeta terra...

monstros? sim, 
monstros gigantes....



gori ficou maravilHado com o planeta, mas viu que 
a Humanidade estava pouco a pouco destruindo e 
poluindo o meio ambiente, e era justamente com 
essa matéria-prima, a poluição que ele usava para 
criar monstros para tomar o controle da terra...

diversas ameaças eram repelidas 
pelo spectreman, desde seres 
criados pela mente de um garoto 
comatoso até seres poderosos 
como o supermonstro X...



algumas vezes gori eXagerava, como na vez que 
transformou um pobre liXeiro num monstro 
devorador de liXo, resultando numa batalHa pela 
Humanidade, com um resultado triste e desolador...



a poluicão também trazia outros adversários 
além do doutor gori. a batalHa contra o vampiro 
espacial vordalak, que tinHa um apetite insacieavel 
por sangue poluído foi uma as mais mortíferas 
para o servo dos dominantes... 



alguns combates eram 
muito quentes...

outros eram verdadeiros dilemas morais, como 
o monstro macanuron que era totalmente 
calmo e racional, e sua amizade com uma garoto 
cHamado giro se tornou uma dor de cabeca 
tanto para gori quanto para spectreman...



os desafios foram aumentando em dificuldade 
e periculosidade, a mente criativa e demoníaca 
do simióide criando mais e mais monstros...

e a cada monstruosidade 
destruída a certeza de 
que a batalHa final em 
breve cHegaria...



após tantas derrotas, gori finalmente encontrou num 
boXeador aposentado a mesma velocidade de reação que 
o golpe mortal do andróide. após um sequestro e de 
transferir os refleXos para um monstro e mais uma amarga 
derrota cHegava a vez do duelo final...

culminando com a 
derrota do karas e 
do suicídio do gori se 
jogando num penHasco...

mas a batalHa anterior com o monstro causou várias 
lesões internas no spectreman, o que o obrigou a uma 
última transformação no seu alter-ego Humano kenji, 
além de um ferimento mortal no braço...



com a derrota dos simióides a 
missão de kenji / spectreman 
cHegava ao fim. ele precisava 
retornar urgentemente para 
nebula 71 para os reparos...

pode ter sido uma forma 
de compensar o que ele 
considerava uma falHa 
sua: a de não ter salvo 
o pobre boXeador...

e para seus companHeiros do grupo anti monstros 
a certeza da gratidão e da amizade...

para o irmão mais 
jovem do boXeador 
deiXou um presente: 
um colar na forma 
de seus sHurikens...



anos mais tarde, relatos gráficos apresentavam o retorno 
do spectreman, mas pouco se pode confirmar se era o 
verdadeiro ou outro guerreiro dos dominantes...

apenas a certeza de que era igualmente 
implacável e Heróico em derrotar qualquer 
um que ameaçasse o nosso planeta terra...



o tempo passa, e 
Histórias da infância 
viram coisas do passado, 
facilmente esquecidas...

se transformam 
em nostalgia...

presentes antigos 
e inestimáveis viram 
antiquidades...

o botão agora é 
toucH screen...

o tecnicolor se tornou 
alta resolução...

e nunca mais se falou do andróide dourado com raios 
da cor do espectro solar ou dos dominantes...

até este momento!



acorde rapaz...

Hã... quem está falando? 
onde eu estou?

preciso de você...

ui, que dor...
onde... quem?

levante-se...

observe o que aconteceu 
na sua cidade, presencie 
a Humanidade no seu 
momento mais sombrio...

culpa de sua arrogância 
e desrespeito com o 
próprio meio ambiente...

nossa!
quem fez 

isso?



e com o tempo 
ela se ativou...

e um microorganismo se 
desenvolveu... evoluiu...

que tragédia!
como foi 

que tudo isso 
aconteceu?

eXcelente pergunta garoto. tudo começou 
eXatamente depois da morte de gori. nos 
escombros da base subterrânea uma bomba 
relógio ficou cuidadosamente preservada...

e assim como os monstros antigos do 
dr. gori adquiriu consciência e vida!



e depois de muitas décadas absorvendo 
massa e energia o monstro final emergiu...

completamente irracional, forte e com um único 
objetivo na sua pequena mente: destruir tudo!



as principais cidades do mundo 
rapidamente se tornaram seu alvo...

resta agora somente morte, 
agonia e destruição como 
resultado de sua caminHada...

nenHuma arma 
Humana conseguia 
sequer arranHá-lo...



agora que lHe eXpliquei o que ocorreu, 
preciso de sua ajuda para derrotar 
aquela aberração e salvar todos...

mas como eu
 vou fazer isso? 
onde está você?

bem abaiXo de você... 
             na pilHa de escombros...
                         aquele metal brilHando...

agarre-o...

isso!

por décadas mantive uma cópia de minHa 
inteligência artificial adormecida neste 
recipiente. esperava nunca ser ativado.

agora cHame meus 
mestres dominantes 
em voz alta, por favor!

conto com você para ser meu 
receptáculo uma única vez!



sinta a energia e 
a nanotecnologia 
envolver seus corpo...

criando uma proteção 
e ao mesmo tempo 
aprimorando você...

um guerreiro, um protetor, de corpo e 
alma... um novo



possuo energia para somente uma 
transformação. considere meu 
presente para a Humanidade!

aprimorei seu corpo, agora poderá 
voar, disparar rajadas de energia e 
arremessar sHurikens, eXatamente 
como eu fazia!

uau!
eu sou um

super-Herói!

porém não será tão 
poderoso quanto eu, uma 
vez que não é um andróide.

essa armadura que te reveste 
é sua única proteção contra o 
monstro. use-a muito bem!



concentração garoto!
ele sentiu sua presença.
Hora de lutar!

sinto uma 
energia enorme 
até nas pontas 

dos dedos! ele não vai 
ter nenHuma 

cHance!

cHegou a vez 
da Humanidade 

dar o troco!

...não, espere!
não seja precipitado...

pode vir 
bola de liXo! 

tem um guardião 
dourado novo

 no pedaço!



e o princípio de voo
do jovem Herói foi 
interceptado por 
um violento soco...

e como resultado do impacto 
ele é arremessado numa 
pilHa de destroços...

ai... essa 
doeu muito!

...eu Havia esquecido 
completamente da falta 
de paciência de vocês 
Humanos. ele está 
conectado com o solo 
do planeta, ele não vai
ser destruído tão facil...



ei, você
não soltava 
um raio de 
energia?

...sim, e você pode 
usar também. 
sinta a energia 
do espectro solar 
sendo acumulada 
na sua mão...

..e agora aponte para 
o monstro e libere o

e como Há muito 
tempo atrás, um 
enorme rajada 
de energia é 
liberada...

...e finalmente o 
monstro sente 
a dor de um 
ferimento!



...e a agonia da dor é algo completamente 
novo e assutador para a enorme 
criatura. e pela primeira vez a 
Humanidade tem uma cHance...

isso aí! 
agora vamos virar 

esse jogo!
spectreman, você 
tem alguma outra 

surpresa?
...é claro 
que tenHo...

diga lá! ...prepare-se que irei 
eXpandir sua massa, 
logo após terá que 
seguir eXatamente o 
que eu disser...

...você irá ficar da mesma 
altura que o monstro. 
essa eXpansão irá durar 
alguns minutos e será 
necessário seguir tudo
o que eu lHe disser...

e energias desconHecidas 
pela nossa ciência 
transformam o
jovem rapaz em
um gigante...



que tal 
encarar 

alguém do teu 
tamanHo?

surpreso com o 
crescimento do 
Herói, o monstro 
fica paralisado...

...garoto, 
nós 
temos 
pouco 
tempo...

...aproveite 
este momento 
e agarre-o...

e a súbita 
aparição de um 
oponente anima 
uma população 
amedrontada, 
pouco a pouco 

a esperança 
retorna...



...voe para o alto 
o mais rápido 
possível...

...com sorte sairemos da 
atmosfera bem rápido antes 
de esgotar a nossa energia...

...no espaço, sem proteção, a criatura vai congelar...

...o monstro precisa 
sair da terra, é a única 
forma de derrotá-lo....

...e vai 
ficar 
imóvel...

...se tornando 
um alvo fácil...

...para 
utilizarmos 
o que nos 
resta de 
energia 
para um 
golpe final...



...um último
      spectreflasH!

e no frio 
escuro do 
espaço, a 

última ameaça 
do dr. gori é 
finalmente 
eliminada...

uau!
não acredito!

parece um 
sonHo!

garoto... relaXe e 
fecHe os olHos...

ok, agora
pode abrir...

e aproveitar
o pouco tempo 
que temos 
para do jeito 
merecido te 
agradecer!

aqui neste plano 
mental posso 
me materializar 
fisicamente.



obrigado por continuar 
meu legado, por salvar a 
terra  em meu lugar!

eu que 
agradeço por 

tudo! agora como
eu volto ao

normal?

deiXe isso comigo. agora, com o que resta do poder 
que os dominantes me deram eu transmuto você À 
sua forma original. mas não pense que esse é o fim....

pois parte da minHa e da sua força vem da 
esperança, a virtude de que cada um pode 
fazer a diferença e mudar o mundo...

agora a Humanidade ganHou nova 
cHance, tempo de reconstruir...

faça parte desta mudança, 
ajude a mudar o mundo...

...e nessa mudanca eu 
estarei sempre junto!



e perdido num momento na 
eternidade, ocorre mais 

uma transformação...

e com ela a esperança 
de dias melHores...

e como antes, ele 
fecHa os olHos...

e ao abrir...

... a silHueta de 
uma moça, uma 

desconHecida, e a 
estranHa sensação 
de tudo não passou 

de um sonHo...

... e que toda a destruição e as 
coisas fantásticas que presenciou 

foram coisas da imaginação...

oi, você 
está bem? 

oi você pode me 
ouvir?

que bom notar 
que você saudável! 

faço parte de uma missão de 
resgate das nações unidas em busca 

de sobreviventes do desastre,
considere-se resgatado!

He He He! 
obrigado, mas 
o que Houve?

olHa, estamos 
até agora tentando 

entender, o que 
aconteceu foi coisa 
de seriado antigo 

de japonês...



... e ela passa alguns minutos eXplicando para esse rapaz recém despertado tudo o 
que Havia acontecido no mundo, desde o gigantesco monstro que apareceu no japão 
destruindo tudo ao seu redor, do esforço mundial em cessar Hostilidades e enfrentar 
esse inimigo comum. dos combates militares país através de país, e na iminente derrota, 
até a esperança surgir no ser Humanóide, após meses de destruição ...

... então eu senti no meu bolso algo
que não estava ali quando
fui passear antes de 
tudo ocorrer ...

... e com o medalHão em mãos tudo
veio na minHa mente e não
era tudo um sonHo ...



... a esperança assume muitas formas, como 
um guerreiro espacial dourado que 
aparecia num canal antigo de tv
lá nos anos oitenta...

... que a Humanidade avalie de
outra maneira o meio ambiente
de agora por diante ...

... pois não sei se teremos
outra cHance ...

... mas agradeço ao kenji,
vulgo spectreman por
essa grande aventura,
esteja onde estiver, 
graças a ele eu
sempre estarei

             ÀS ORDENS!

( sempre continua ... )



esboços
Primeiro esboço,
lá em 2016...

Conceito final do personagem Neo Spectreman, 
que deu base para revista e virou arte da capa.



esboços

Um dos episódios mais marcantes da 
série, o “Monstro do Lixo”, rendeu uma 
das melhores artes dos quadrinhos...

Um dos primeiros 
desenhos realizados 
foi da dupla de vilões 
Dr, Gori e Karas...



esboços
Neste mosaico uma galeria de alguns 
dos monstros mais memoráveis da série.

Você consegue se lembrar de todos?



AlexAndro limA, natural de Caxias do Sul, é ilustrador 
profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado. 
Autor de várias ilustrações para livros, charges para jornais e 
revistas. Desde 2011 publica livros infantis dos mais diversos 
temas. Mescla desenho à mão com vetorização e colorização 
digital em seus trabalhos.
 
Seu primeiro herói de infância foi o Spectreman. Esta 
aventura é uma oportunidade de agradecer pelas horas de 
diversão e entretenimento que o seriado proporcionava 
para aquela criança que iniciava no desenho e rascunhava 
o capacete do herói dos Dominantes em todo o pedaço de 
papel que encontrava.
 
Uma amostra de seus trabalhos podem ser vistas no site 
www.alexandrolima.com.br



UMA AMEAçA NUNCA ANTES ViSTA.

O LiMiTE ENTRE A FiCçãO E REALiDADE 
é TESTADO AOS SEUS LiMiTES.

E A úNiCA COiSA qUE PODE iMPEDiR A 
ExTiNçãO DA hUMANiDADE é A VOLTA 
DE UM hERói DA NOSSA NOSTALGiA.


