
O TOKUSATSU ARTESANAL DA P-PRODUCTION
E a história de Tomio Sagisu e Souji Ushio — da Segunda Guerra até Spectreman

Se você olhar fixamente para o rosto do Doutor Gori, que consistia naquela máscara de gorila 
harmonizada com a cabeleira loira, talvez se surpreenda ao saber que, inicialmente, era ele o  
protagonista oficial de Spectreman (1971). Literalmente, pois em vez do nome do herói era o dele que  
aparecia em letras garrafais na tela de abertura de cada episódio. E causou tamanho impacto 
que os figurões ao redor do seriado mandaram trocar, afinal “onde já se viu um vilão ser  
o personagem principal de um programa infantil?"... Tinham medo sabe-se lá do quê. 

   
Doutor Gori.

Essa foi a primeira e última vez que um vilão foi a estrela de um seriado de tokusatsu para 
a TV. E não era para menos, porque além de ser o mais carismático e melhor desenvolvido 
personagem do enredo, sua motivação convidava o público a refletir: Gori queria o planeta 
para si, mas para salvá-lo das mãos de seus habitantes nativos que o estavam degradando 
com a poluição. Isso explica por que, mesmo depois que rebatizaram a série para Spectreman, 
o Doutor Gori continuou sob os holofotes até o final.

Na cabeça de onde saiu essa ideia havia muitas outras tão boas quanto, e seu idealizador 
foi um dos criadores mais interessantes e polivalentes da cultura pop japonesa que atuaram 
durante a fértil Era Showa (1926 – 1989). Tanto, que precisou se dividir entre dois nomes para 
dar conta da carreira: Souji Ushio, o pseudônimo para o artista, e Tomio Sagisu, o empresário. 

 
Tomio Sagisu e suas criações.
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Sagisu foi o fundador da cultuada P-Production, casa de onde saíram produções únicas para as 
quais a restrição orçamentária era apenas um detalhe, driblado com maestria por meio de muita 
imaginação e paixão. E, mesmo sendo um estúdio muito mais modesto do que a concorrência, 
lançou dois fenômenos de audiência importantíssimos para a história do tokusatsu: Vingadores 
do Espaço (1966) e o já mencionado Spectreman. Além de ter criado outros personagens 
que também ganharam o coração da indústria e do público, como Lion Man, Tetsujin Tiger 
Seven, Denjin Zaborger e Bouken Rockbat e, em parte, O Príncipe Dinossauro, que costuma 
entrar na lista de obras da P-Production, mas, na verdade, é uma série para a qual o estúdio 
só colaborou. 

Isso contando alguns dos que foram ao ar de fato, porque a P-Production é tão famosa por 
suas obras quanto pela sua gaveta lotada de projetos arquivados e ideias que ficaram pelo 
meio do caminho. Tomio Sagisu era especialista nesse "departamento", e até se orgulhava 
disso. E não era raro, como vamos ver, que algumas dessas ideias emergissem depois, sem 
aviso prévio, em produções de outros estúdios.

Ele foi amigo próximo de Eiji Tsuburaya (pai de Godzilla e Ultraman), a quem sempre con-
siderou um de seus maiores mestres, e de Osamu Tezuka, o Deus dos Mangás, com quem 
chegou, inclusive, a desenhar nos seus tempos de mangaká. 

← Capa do disco compacto com 
as músicas da série de TV de 
Spectreman.  

↑ Magma (Goldar, na dublagem 
brasileira), protagonista de 
Vingadores do Espaço. 

Tomio Sagisu (em pé) e Eiji Tsuburaya (sentado). 

← Capa do disco com as músicas 
da série de TV de Lion Man.
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Sua carreira se iniciou em 1939, aos 18 anos de idade, no tradicional estúdio de cinema Toho, 
fazendo animações técnicas para cinejornais (esquemas gráficos que explicavam o funcionamento 
de máquinas, veículos etc.). Foi então que conheceu Eiji Tsuburaya — que já era considerado 
um gênio dos efeitos visuais aos 38 anos —, e relata que se deram bem logo de cara. 

 
Tomio Sagisu na juventude.

O mundo estava desabando e o Japão ensaiava sua participação na Segunda Guerra Mundial. 
Profissionais do cinema foram convocados pelo exército para produzir filmes orientativos 
sobre o conflito; nessa onda, Sagisu foi mandado para o 8º Batalhão da Aeronáutica da 
cidade de Suzuka (na província de Mie), em 1940, menos de um ano depois de ter começado 
a trabalhar. Apesar das previsíveis limitações criativas do que produziu nesse período, ele se 
esforçava para criar efeitos visuais que deixassem aqueles filmes menos chatos e prendessem 
a atenção dos soldados.

Foi fazendo vídeos sobre operações de guerra, simulações de batalhas e ataques aéreos com 
explosivos, que o futuro pai de Spectreman aprimorou as técnicas que tornariam os persona-
gens de tokusatsu da P-Production únicos — como a mescla de live-action (atores reais) com 
animação e a criação de imagens animadas a partir de manipulação fotográfica. Contudo, em 
meio a essa situação tão adversa, a paixão pela arte levou Tomio Sagisu a se envolver em um 
incidente que influenciou o rumo da guerra... e da História. Sem exagero.

Um dos filmes de treinamento que ele teve que fazer em 1941 foi A Teoria do Bombardeio 
(originalmente, Bakugeki Riron). No dia 8 de dezembro, ao perceber um burburinho dentro do 
estúdio, um de seus colegas anunciou: “o pessoal que assistiu ao seu vídeo atacou Pearl Harbor!”. 
Exatamente... o criador de Spectreman, Vingadores do Espaço e Lion Man elaborou, sem ser 
avisado, uma espécie de manual em vídeo para o ataque aéreo ao porto de Pearl Harbor, que 
marcou a entrada oficial do Japão e dos EUA na guerra e culminou com a detonação das bombas 
nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Não deixa de ser impactante a ideia de que Tomio 
Sagisu esteve indiretamente ligado ao evento inspirador do primeiro tokusatsu notável criado 
no Japão, Godzilla (1954), em que o monstro em si é uma crítica ao uso das armas nucleares.
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Terminada a guerra em 1945, Sagisu voltou para a Toho achando que poderia, enfim, se 
dedicar à carreira com que tanto sonhava no cinema. Mas se enganou, porque outro percalço 
se armava como uma bomba-relógio bem debaixo dos seus pés. No pós-guerra imediato, 
surgiram os sindicatos no Japão, inclusive dentro dos estúdios de cinema. Em 1946, eles se 
uniram, formando a Associação Sindical dos Trabalhadores Cinematográficos do Japão, que 
reivindicava melhores salários e maior participação dos funcionários nas empresas. A Toho 
não cedeu e uma greve no estúdio se iniciou, com a vitória dos trabalhadores (dentre os quais 
estava Akira Kurosawa e outros grandes nomes do cinema japonês). Num segundo momento, 
houve um desacordo dentro do sindicato, que culminou na saída de uma ala, digamos, menos 
radical. Eles, então, fundaram uma nova empresa em 1947, a Shintoho, completamente 
independente, que produziria, em 1957, a primeira saga cinematográfica de um super-herói 
japonês, Super Giants, também conhecido como Super Giant ou Starman.

 
Super Giants, o primeiro seriado de super-herói do cinema japonês.

Foram três greves ao todo, sendo a última a mais séria. Seu desfecho foi tão espetacular que 
poderia ter sido filmado pelo próprio estúdio e lançado nos cinemas sem edição. A direção 
da empresa caiu nas mãos de um professor universitário conservador, que tomou medidas 
radicais contra o sindicato: exigiu a produção de 24 filmes por ano (com um orçamento menor 
do que o que era disponibilizado até então) e demitiu 1.200 funcionários, mirando as vozes 
mais ativas do sindicato. O caldo azedou num nível apoteótico. Os trabalhadores ocuparam 
os estúdios e os bloquearam com barricadas. O clímax se deu no dia em que a polícia e o 
exército norte-americano da ocupação, usando helicópteros e tanques de guerra, foram tirar 
os manifestantes de lá, que resistiram como puderam, inclusive convertendo em armas os 
enormes e potentes ventiladores do estúdio — usados para criar efeitos especiais —, arre-
messando pregos impulsionados pela ventania em direção aos seus opositores. 
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Durante as greves, os salários foram suspensos e o próprio sindicato incentivou que os fun-
cionários arranjassem outras ocupações. Tomio Sagisu estava nesse balaio e tentou fazer 
caricaturas na rua, mas logo desistiu. Um dia, voltando para casa, observou do trem uma 
banca vendendo akahon (“livros vermelhos”), uma forma de literatura tradicional e popular 
que no pós-guerra se tornou sinônimo de mangá. Ele encarou os livrinhos baratos e, com a 
intuição de que poderia fazer algum dinheiro com aquilo, desenhou dez páginas de teste e as 
levou a uma editora de fundo de quintal. Fechou negócio, passando a receber dez mil ienes 
(cerca de 270 dólares ou 1.500 reais, na cotação de novembro de 2021) por volume entregue. 
Rendia uma quantia razoável para a época, mais do que ele ganhava na Toho. 

 
Exemplos de akahon.

Foi com esse novo contrato que Tomio Sagisu criou seu famoso pseudônimo. Além de seu 
nome estar ligado às greves da Toho, o que pegava mal, o dono da editora lhe disse que 
“Sagisu” soava como “sagishi” (lê-se “saguishi”), palavra japonesa para “vigarista”. Dali em 
diante, nos quadrinhos, ele seria Souji Ushio — um jogo de ideogramas que significa “criança 
que corre atrás do rabo do boi”, aludindo à ideia de que ele tentaria trabalhar rápido, como 
se estivesse pendurado no rabo de um boi em disparada.

 
Donguri Tengu, mangá de Souji Ushio.
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A partir dos 26 anos, Souji Ushio fez Tomio Sagisu ganhar muito dinheiro. Mas os tempos foram 
mudando. Com o fim da guerra, muita gente migrou para Tóquio e a concorrência aumentou. O 
estilo de mangá simplificado que ele fazia logo começou a ser considerado defasado, ao passo 
que grandes editoras começaram a abocanhar o mercado com publicações mais apelativas, 
criando o embrião do que seria, no futuro, o formato da revista Shounen Jump. Sagisu enfren-
tou um tempo de escassez até ser apresentado por amigos a revistas promissoras e se tornar 
um mangaká moderno. 

Nessa época, ele já conhecia e admirava o trabalho de Osamu Tezuka, mas não imaginava que 
o próprio apareceria, do nada, na frente da sua casa, lhe pedindo socorro. Isso foi em 1951, e 
Tezuka estava em busca de ajuda para salvar a revista Manga Shounen, que lhe dera as pri-
meiras oportunidades em Tóquio e estava sofrendo uma grave queda de vendas. Tezuka tinha 
sua parcela de responsabilidade nisso, pois era famoso tanto por ser um gênio que desenhava 
em grandes quantidades quanto por sempre atrasar as entregas. Mas sua notoriedade já era 
tão avassaladora que as revistas chegavam a mudar a data de lançamento só para esperá-lo. 

 
Osamu Tezuka, à esquerda, e Tomio Sagisu, à direita.

Com esse peso na consciência, Tezuka bateu à porta de Souji Ushio, que lhe estendeu a mão. 
Começava aí a amizade de ambos, com passagens quase surreais, a exemplo de quando se 
confinavam em hotéis mais remotos para despistar os editores desesperados com os prazos, 
que viviam “caçando” Tezuka pela cidade. Nessas ocasiões, Tezuka e Ushio assistiam a filmes, 
testavam novas ideias de narrativa e até trocavam as pranchetas para, por brincadeira, dese-
nharem quadrinhos um no mangá do outro. 

   
Edições da revista Manga Shounen.
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Mas não demorou muito para Souji Ushio desistir da carreira de mangaká e voltar a ser 
Tomio Sagisu. Foi em 1959, quando ele já não se sentia mais necessário e se irritava com a 
proliferação e o sucesso de imitadores baratos dos verdadeiros mestres. No fim das contas, 
aquilo não era para ele. Seu futuro e seus maiores sonhos sempre estiveram no audiovisual.

Assim que se tornou público que ele aposentara o bico de pena e o nanquim, choveram convites 
de produtoras grandes, como da Toei Douga (atual Toei Animation). Mesmo empolgado, ele 
teve que confrontar uma dura realidade: essa área pagava muito mal. Sagisu ganhava bem 
desenhando mangás e não estava muito disposto a baixar seu padrão de vida (quem está?).

Contudo, resolveu apostar. Juntou as economias dessa fase próspera, vendeu um terreno 
que tinha em Tóquio e, em 1960, fundou a P-Production. O “P” vem das tantas palavras que 
começam com essa letra nesse meio: “producer”, “photo”, “picture” etc. (Embora o próprio 
Sagisu brincasse que a verdadeira origem era a onomatopeia “pii pii”, alusão a um som de 
bipe que alerta quando o dinheiro está acabando.) A maior parte do dinheiro foi investida 
em equipamentos. Alguns tão modernos que foram dignos de visitas entusiasmadas de Eiji 
Tsuburaya, que depois até contratou a P-Production para fazer composições de live-action 
com animação em seu então novo filme, King Kong vs. Godzilla (1962). Esse foi um dos 
primeiros trabalhos do estúdio, precedido pelo filme Shaka (de 1961, também conhecido 
como Buddha), um épico dos estúdios Daiei sobre a vida de Buda. Mas o que Sagisu alme-
java mesmo era ir para a televisão. 

 
Pôster de King Kong vs. Godzilla.

Em 1962, idealizou o projeto STOP, inspirado por séries americanas de mistério e ficção 
científica, principalmente Além da Imaginação (1959 – 1964, com outras versões nas décadas 
posteriores) e A Quinta Dimensão (1963 – 1965). Ele escreveu o roteiro de quatro episó-
dios e rodou algumas cenas do piloto, mas, no fim, não conseguiu investimento para levar 
adiante. E certamente ficou com a pulga atrás da orelha quando viu, em 1966, a Tsuburaya 
Productions, empresa de Eiji Tsuburaya, lançar Ultra Q, apresentando um conceito bastante 
parecido com o que ele tinha em mente.

É interessante ficar atento para a quantidade de vezes que dois tipos de situação se repeti-
ram na carreira de Tomio Sagisu: pilotos que ele rodava e não vingavam (às vezes, chegava 
a fazer um episódio completo) e ideias dele que acabavam brotando em outros lugares. 

Aliás, não é só o conceito de Ultra Q que se parece com o de STOP. No roteiro do primeiro 
episódio que Sagisu escreveu, existe uma criatura vivendo escondida dentro do fosso do 
castelo imperial japonês, enquanto, no quarto episódio da série da Tsuburaya, uma planta 
mutante surge e cresce precisamente no mesmo fosso.
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Capa de um dos roteiros de STOP.

Sagisu conta que falou com Eiji Tsuburaya sobre STOP, e que mostrou e explicou detalha-
damente para ele como conseguiu filmar com orçamento quase nulo três cenas teste desse 
episódio inicial. Embora haja um aroma de pilantragem no ar, Sagisu oficialmente sempre 
deixou claro que nunca existiu rivalidade entre ele e Tsuburaya, e que sempre o respeitou 
muito. Os dois, inclusive, quase abriram uma produtora juntos, que se chamaria TS Pro 
(Tsuburaya-Sagisu).

Enfim, não foi só em Ultra Q que apareceram coincidências suspeitas. No roteiro de STOP, a 
criatura que vive debaixo do castelo imperial é uma tartaruga milenar. Ela entra no esgoto 
da cidade e vai parar no subsolo de um laboratório, onde resíduos químicos são descartados. 
A tartaruga, então, se contamina e vira um ser gigante, capaz de voar e expelir fogo pelos 
orifícios que se abrem no casco quando retrai seus braços e pernas. Exatamente como o 
segundo monstro gigante mais famoso do Japão, Gamera, que também dá título ao lon-
ga-metragem do estúdio Daiei que só chegaria aos cinemas em 1965, três anos depois. A 
única diferença é que, em STOP, a tartaruga era branca. 

  

Desta vez, Sagisu foi tirar satisfação na Daiei (ele também havia submetido o projeto de 
STOP para esse estúdio), mas lhe disseram que estava “redondamente enganado”. “Gamera 
foi uma ideia do vice-presidente da Daiei, o senhor Hidemasa Nagata, que, como se sabe, 
a teve durante um voo, quando avistou uma ilha de formato similar ao de uma tartaruga”. 
Ficou por isso mesmo.

O primeiro animê da P-Production se chamou Zero-sen Hayato (“Hayato do Zero”, 1964). 
Zero foi um avião de caça japonês desenvolvido pela Mitsubishi e muito usado na Segunda 
Guerra Mundial. O desenho trouxe técnicas bastante inventivas, que Sagisu aprimorava desde 
a época em que serviu na aeronáutica (como o efeito de movimento da superfície do oceano, 

← Planta mutante do quarto episódio de Ultra Q.  
↓ Gamera.
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que criava a partir de fotografias). Mas ele sabia que um animê com um piloto de avião da 
Segunda Guerra não era exatamente o que as emissoras estavam ansiosas para ter na grade 
de programação. Depois de muitas tentativas, o canal Fuji TV topou exibir a série, que fez 
sucesso e deu início a uma parceria longeva da emissora com a P-Production.

 
Zero-sen Hayato.

No meio do caminho, recebeu uma vultosa proposta de trinta milhões de ienes adiantados 
(mais de um milhão de dólares ou 5,5 milhões de reais, uma pequena fortuna) do canal de 
TV TBS para fazer o animê de Big X, mangá de Osamu Tezuka. Nessa época, o próprio Tezuka 
já tinha seu estúdio de animação, o Mushi Production, e a regra era que todos os mangás do 
mestre só poderiam ser adaptados por ele, com três exceções: Big X, W3 (Wonder 3) e Magma 
Taishi (“Embaixador Magma”, conhecido no Brasil como Vingadores do Espaço). 

A oferta era boa, mas os funcionários da P-Production estavam sobrecarregados com 
Zero-sen Hayato e se recusaram a trabalhar em mais um projeto. Sagisu entrou em 
desespero, argumentou até onde conseguiu, mas não teve conversa. Big X acabou virando 
animê pelas mãos de outro estúdio, o então recém-fundado Tokyo Movie.

Um pouco mais tarde, a P-Production faria para a TBS um piloto em animação a cores cha-
mado Uchuusen Red Shark (“Nave Espacial Red Shark”) com o intuito de vender a produção 
primeiro para o mercado americano. Se tivesse dado certo, o desenho teria ganhado projeção 
antes de Kimba, O Leão Branco, de Tezuka, e entraria para a história como o primeiro animê 
colorido da TV japonesa. Mais uma vez, Tomio Sagisu bateu na trave.

Como prêmio de consolação, a P-Production pegou um trabalho da própria Mushi Production 
em 1964, quando a equipe de Osamu Tezuka já não aguentava mais fazer o animê Astro Boy 
(já há dois anos no ar), e queria se dedicar a novidades em cores como A Princesa e o Cava-
leiro. A equipe de Tomio Sagisu fez um dos arcos mais queridos entre os fãs, o do robô Pluto.

 
O animê de Astro Boy.
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Anos depois, a P-Production faria mais três animês, dois deles sob encomenda de uma fabri-
cante de guloseimas: Harris no Kaze (“O Vento de Harris”, 1966) e Donkikko (1967), criação 
do pai de Kamen Rider, Shotaro ISHInoMORI. E, por fim, Chibikko Kaiju Yadamon (“Pequeno 
Monstro Yadamon”, 1968), o primeiro animê original do estúdio, assinado por Souji Ushio. 
Vale mencionar que este personagem tinha um bolso na barriga, de onde tirava uma hélice 
que acoplava à cabeça para voar — características que, futuramente, imortalizaram um dos 
maiores personagens da cultura popular japonesa: Doraemon, cujo mangá só começaria a 
ser publicado em 1970. Pois é...

 
Chibikko Kaiju Yadamon.

Em 1965, Sagisu decidiu voltar ao que sempre quis fazer da vida: live-action. Seus funcionários 
não poderiam ter ficado mais felizes, pois todos ali vinham do cinema e só estavam trabalhando 
com animação para pagar as contas. Aliás, parte da equipe ingressara na P-Production no ano 
anterior, depois do fiasco que tinha sido a produção do filme Daigunju Nezura (“Grande Ninhada 
Bestial Nezula”, 1964), da Daiei, sobre um monstro-rato gigante. O projeto foi uma tragédia: 
usaram roedores de verdade nas gravações para uma cena de infestação de ratos, o que gerou 
uma situação tão insalubre que o filme precisou ser interditado pela vigilância sanitária e cancelado 
(acabando remodelado como o clássico Daikaiju Gamera, ou “Grande Fera Gamera”, de 1965). 

Assim, a empreitada seguinte da P-Production foi mais um piloto, este de trinta minutos, cha-
mado Kurabu-kun no Bouken (“As Aventuras do Garoto Club”, 1965), uma mistura de tokusatsu 
com diversas técnicas de animação. Como se tratava da história de um garotinho que voava, 
precisavam de cenas aéreas, mas não tinham dinheiro. A questão foi resolvida com uma sacada 
típica de Sagisu: fazendo passeios turísticos de helicóptero. Custava barato o suficiente para 
compensar o constrangimento de, de repente, ele ter de sacar a câmera em pleno ar e filmar 
da janela. “As cenas aéreas custaram só dois mil ienes”, contaria mais tarde dando risada (cerca 
de 425 reais, que foram o preço do passeio).

 
Kurabu-kun no Bouken.
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Mesmo assim, no fim das contas, o investidor não se convenceu e a gaveta da P-Production 
recebeu mais uma obra natimorta. 

E isso tudo não desanimou Tomio Sagisu. Pelo contrário. Ele foi ainda mais ousado: procurou 
Osamu Tezuka e propôs uma versão em tokusatsu de seu mangá Magma Taishi. A princípio, 
Tezuka reagiu fazendo cara feia, porque ele tinha detestado a (realmente detestável) encarna-
ção com atores que a Matsuzaki Pro fizera de Astro Boy para a TV em 1959. Entretanto, foi em 
nome da antiga amizade que Sagisu conseguiu sua bênção, prometendo fazer um trabalho que 
honrasse a obra original. Dessa forma, a P-Production começou a produzir o que se tornaria o 
clássico Vingadores do Espaço (1966), um de seus maiores sucessos. Quem ficou sem enten-
der nada foram os patrocinadores, que jamais imaginaram que uma produtora independente 
como a P-Production tivesse bala na agulha para conseguir uma obra do grande Osamu Tezuka. 

Com Vingadores do Espaço, a P-Production cativou não apenas uma grande audiência, mas 
engrossou um movimento que historicamente ficou conhecido como o “Primeiro Kaiju Boom” 
(período de febre por monstros gigantes no Japão encabeçado por Ultra Q). E a cereja do bolo 
foi que, com diferença de apenas uma semana, a série entrou no ar antes do primeiro Ultraman, 
se tornando o primeiro tokusatsu colorido da TV japonesa. Agora, sim, Sagisu fazia história.

Ele também realizou outro sonho antigo: exportou o seriado, primeiro para os EUA, onde foi 
rebatizado de The Space Giants (foi essa versão que veio para o Brasil, exibida a partir do 
fim dos anos 1960 na TV Bandeirantes, Tupi e Record).

 
Vingadores do Espaço.

Em 1967, Tomio Sagisu ainda escreveu mais um piloto de série de TV chamado Kyuketsuki 
Gokemidoro (conhecido no Brasil como Goke, o Vampiro do Espaço), que acabou virando longa-
-metragem por intermédio do estúdio Shochiku em 1968. Originalmente, Sagisu escreveu um 
filme de monstro (mandou desenvolver a fantasia e tudo), mas, no fim, se tornou uma ficção 
científica com toques de terror e uma conclusão espetacular (assista se puder, saiu em DVD no 
Brasil pela Versátil Home Vídeo). A P-Production fez os efeitos especiais do longa, incluindo a 
miniatura do disco voador dos alienígenas invasores que, mais tarde, seria reaproveitada como 
a nave do Doutor Gori, em Spectreman. 

Goke, o Vampiro do Espaço saiu em 1977 nos EUA com o título de Goke, Body Snatcher from 
Hell, onde fez sucesso e tem fãs até hoje. Um deles é Quentin Tarantino, que homenageou a 
obra em Kill Bill (2003) — na cena do avião voando num céu vermelho, igualzinha à da abertura 
do filme japonês.
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Materiais promocionais de Kyuketsuki Gokemidoro.

Mas a festa durou pouco. Sagisu viu a alta popularidade do gênero tokusatsu arrefecer muito 
mais cedo do que ele imaginava, e isso desencadeou uma série de baixas em sua trajetória. 
Começando pela participação da P-Production, ainda em 1967, na empreitada O Príncipe 
Dinossauro (originalmente Kaiju Ouji, exibido no Brasil pela Rede Globo em 1970), um seriado 
concebido pela produtora Nihon Tokusatsu, recém-criada pela agência de publicidade parceira 
da P-Production, a Tokyu Agency, tentando surfar no tsunami gerado pelo Kaiju Boom. Deu 
tudo errado. O seriado não emplacou e a produção teve problemas internos seríssimos, de 
modo que a empresa abriu, fez a série e faliu.

 
O Príncipe Dinossauro.

Pelo menos, Tomio Sagisu não havia colocado a mão no bolso, o que lhe deu envergadura 
financeira para bancar outros dois pilotos da P-Production: Jaguar Man (“Homem-Jaguar”) e 
Hyou Man (“Homem-Leopardo”), ainda em 1967, em que ele pôde misturar pela primeira vez 
duas de suas paixões: super-heróis e felinos.

12

Spectreman - Ricardo Cruz.indd   12Spectreman - Ricardo Cruz.indd   12 03/12/2021   23:00:4603/12/2021   23:00:46



   
Jaguar Man, à esquerda, Hyou Man, à direita.

Jaguar Man era um herói espacial dourado com cabeça de pantera que ajuda os terráqueos a 
combater a família de Mantor (reaproveitada mais tarde como vilões do Lion Man laranja). O 
projeto foi aprovado pela Fuji TV e pela Kodansha, uma das maiores editoras do Japão e que 
seria uma parceira do projeto, lançando a versão em mangá na sua principal publicação, a 
Shounen Magazine. Mas eles tinham uma condição: o herói precisava ser mais animalesco, 
com cara de bicho de maneira realista. A emissora concordou, e Sagisu refez o visual do 
personagem, que passou a se chamar Hyou Man (“Homem-Leopardo”). De fato, saíram 
quadrinhos dele na Shounen Magazine e em outras revistas (inclusive ilustrando a capa). 
Tudo seria perfeito e o mundo agradeceria, se a série em si tivesse existido. Dessa vez, a 
culpa foi da emissora, que empurrou o projeto com a barriga e o patrocinador pulou fora.

 
Hyou Man na capa da Shounen Magazine.

13

Spectreman - Ricardo Cruz.indd   13Spectreman - Ricardo Cruz.indd   13 03/12/2021   23:00:4603/12/2021   23:00:46



Começava aí o pior momento da P-Production, que se viu sem trabalho num cenário em 
que o interesse por tokusatsu continuava caindo. Como se não bastasse, os funcionários 
entraram em greve e mandaram para cima de Tomio Sagisu um batalhão de sindicatos e 
associações trabalhistas. Ele, então, precisou vender às pressas — e barato — o terreno 
onde ficava a sede da empresa para um banco, que leu a notícia sobre a greve no jornal e 
viu ali uma oportunidade de faturar em cima da desgraça alheia. 

Contudo, o auge da tragédia viria um pouco depois, quando o escritório, já sem ninguém, 
foi invadido por crianças do bairro. Elas foram brincar com a máquina de fumaça usada nas 
filmagens e iniciaram um incêndio. Tentaram abrir as torneiras, mas a água já havia sido 
cortada. Sagisu conta que até xixi fizeram para tentar conter as chamas, mas não teve jeito. 
A P-Production queimou inteira. E, como se a situação não pudesse piorar, o banco ainda 
não havia registrado o terreno em seu nome, sendo Tomio Sagisu responsabilizado pelos 
danos que o fogo causou inclusive às casas vizinhas.

Mesmo aparentando estar no fundo do poço, a P-Production não faliu. Durante os meses 
seguintes, praticamente sozinho, Sagisu fez filmes para exposições e teve fôlego para produzir 
uma série de ficção científica paupérrima em preto e branco de treze episódios chamada Ore 
Ha Tomei Ningen! (“Eu Sou um Homem Invisível!”), de 1970, nunca reprisada nem lançada 
em mídia física (exceto o primeiro episódio numa obscuríssima fita em VHS que rodou em 
circuitos fechados de fãs nos anos 1980). Quem viu, viu. 

 
Cenas da série Ore Ha Tomei Ningen!

Sempre com uma energia criativa inabalável, ele tentou ainda empreender um conceito de 
cinema com cheiro, que acreditava ser uma ideia revolucionária. Gastou um bom dinheiro 
para rodar o filme teste, em que exploradores caíam numa ilha deserta cheia de bananas, 
abacaxis e — nem Sagisu soube explicar o porquê — curry. A confiança no projeto se desfez 
logo na primeira sessão, quando, ao longo do filme, os três odores se misturaram na sala 
e quase fizeram a plateia vomitar.
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O último pedágio antes de um novo sucesso foi outro projeto que não aconteceu: uma 
espécie de spin-off da personagem Boru (Silvar, na dublagem brasileira), de Vingadores do 
Espaço, protagonizado por sua atriz, de pseudônimo Oh Ranfan, que era paraquedista e 
mergulhadora. Sagisu vislumbrou potencial para uma série de ação estrelada por ela, que 
se chamaria Perfecter MM (pronuncia-se “Muu”). Mais tarde, ele reformulou essa ideia na 
concepção do seriado Tiger 7 (1973).

 
Tiger 7.

O embrião de Spectreman nasceu em seguida, e se chamava Elementman. Tomio Sagisu 
pensou num super-herói capaz de alterar a forma e consistência do corpo. “Algumas vezes, 
ele passaria pelo buraco da fechadura na forma de fumaça. Outras, atravessaria por debaixo 
da porta achatado como papel”, lembrou numa entrevista em 1999. 

 
Elementman.

Quem o desencorajou de seguir adiante com isso foi Nobutaka Takeda, na época diretor-geral 
da Fuji TV, que, apesar de ser um homem de negócios, era conhecido por dar boas contribui-
ções também na área criativa. Quando Sagisu mais tarde apresentou o projeto de um herói 
meio homem, meio leão chamado Lion Man, foi Takeda quem sugeriu que a história fosse 
ambientada no Japão feudal e o nome do protagonista mudasse para Lion-Maru (“Maru” é 
um sufixo comum em nomes de heróis de época do Japão). 
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No caso de Elementman, Takeda lhe assegurou que um herói sem forma definida jamais 
emplacaria na televisão. A partir disso, Sagisu pensou um pouco mais e veio com o con-
ceito de que, desta vez, o vilão é que seria a estrela e teria o visual baseado nos símios 
humanoides de O Planeta dos Macacos (1968), longa-metragem norte-americano do qual 
ele era fã.

Não se sabe se a emissora gostou ou estava apenas exausta, mas o projeto foi aprovado 
e ganhou o título de Gori, o Simioide Espacial (“simioide”, aliás, foi uma genial adaptação 
criada pela dublagem brasileira para sintetizar a ideia de “homem-macaco”). Um piloto foi 
produzido por 800 mil ienes (cerca de oito mil dólares), um terço bancado pela Fuji TV, o 
resto pelos cada vez mais rasos bolsos de Sagisu. 

 
À esquerda, Lah (ou Karas, na dublagem brasileira), e à direita, Doutor Gori.

Nessa amostra, o protagonista Jouji Gamou (Kenji, na dublagem brasileira) é a identidade 
secreta de um ciborgue a serviço do planeta Nebula 71 chamado… Spectreman! Há uma  
sequência audaciosa em que, capturado e amarrado numa sala fechada, Jouji está em 
apuros, pois só é capaz de se transformar em Spectreman se puder olhar para o planeta 
Nebula 71 no céu. Ele, então, chuta uma maçã caída no chão, que rola e derruba algumas 
garrafas de Coca-Cola aleatoriamente dispostas ali. O líquido derramado perto da janela 
reflete o planeta no céu e, assim, vemos a primeira — e melhor! — transformação do 
nosso herói.

O Jouji Gamou desse piloto foi interpretado por um modelo de comerciais que, por muito 
tempo, Sagisu em pessoa afirmou ser Jiro Dan, o Hideki Go (personagem protagonista 
de O Regresso de Ultraman). Isso gerou confusão na cabeça dos fãs porque, embora ele 
lembrasse o ator, a disparidade de aparência era evidente, além de o próprio Jiro sempre 
alegar não se lembrar de ter feito esse trabalho. Só no ano 2000 Sagisu percebeu o equí-
voco e se corrigiu num especial de TV sobre a sua trajetória. O tal modelo, cujo nome se 
perdeu no tempo, fez apenas o piloto, sendo substituído na série pelo ator Tetsuo Narikawa 
em virtude de o primeiro “não conseguir nem mesmo erguer o braço e fazer a pose de 
transformação sem ser canastrão” — palavras de Sagisu. 

 
Hideki Go... só que não.
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Após assistir ao piloto, a única ressalva da Fuji TV foi em relação à máscara do protago-
nista. Ela expunha a boca e o queixo do dublê, numa tentativa de humanizar o justiceiro. 
Atendendo à exigência, Tomio Sagisu chamou o modelador Toru Suzuki e seu colega 
Shigeru Inoue, e, sob sua orientação e de funcionários do estúdio e da emissora, eles 
prepararam em apenas um dia o molde final do capacete. Dessa forma, o design definitivo 
de Spectreman nunca existiu no papel, ele foi criado, literalmente, com a mão na massa.

 
Capacete de Spectreman.

A P-Production não teve tempo para desenvolver nem promover Spectreman. Sagisu fechou 
contrato com a Fuji TV no começo de dezembro de 1970, com o primeiro episódio progra-
mado para ir ao ar no dia 2 de janeiro de 1971 — ou seja, menos de um mês para escrever, 
filmar, editar, inserir efeitos especiais e enviar tudo para exibição. Sagisu mais tarde culpou 
a insegurança sem fim dos patrocinadores e reuniões inúteis na emissora como causas dessa 
situação. “Certa vez, um funcionário da emissora falou que deveríamos mudar o nome do 
herói, porque aos ouvidos dele soava como ‘Sperma-man.'" 

A produção pagou o pato: o roteiro foi escrito de improviso, uma cena com monstro gigante 
veio remendada do piloto, enquanto o monstro principal do capítulo, chamado Hedoron, acabou 
sendo um amontoado de detritos e tentáculos feito sem muito, ou quase nenhum, esmero. Era 
uma bagunça ambulante. No final, a fantasia da criatura não se mexia e teve de ser operada 
por fios, como uma marionete. Sagisu também usou a técnica de stop motion para animar o 
monstro Midoron, numa homenagem ao mestre dessa arte, Ray Harryhausen, de quem era fã.

 
O monstro Hedoron.
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Mas como Spectreman lutaria contra marionetes e monstros em stop motion? O staff também 
se fez essa pergunta. Eles criaram às pressas uma miniatura do herói feita de metal que 
apenas voaria ao redor das criaturas, sem muita interação direta.

 
Modelo em miniatura de Spectreman.

De tokusatsu — efeitos especiais — isso é praticamente tudo o que se vê no primeiro episó-
dio. Mas se por um lado a produção teve que ser capenga, por outro, as artes e composições 
pintadas por Yoshio Watanabe são excepcionais, os destaques desse começo da série. Prin-
cipalmente a sequência em que o narrador conta a história do Doutor Gori em seu planeta 
natal. É dele também a ilustração por onde a câmera passeia durante o encerramento do 
programa na versão norte-americana (a mesma que passou no Brasil).

 
Página dupla de abertura do primeiro capítulo do mangá Spectreman, ilustrada por Yoshio Watanabe.
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Tomio Sagisu estava com “sangue nos olhos”. Como se a produção frenética não fosse o 
bastante, ele ainda alugou um táxi e percorreu alguns bairros de Tóquio com seu filho Shiro 
distribuindo panfletos para divulgar a estreia da série. Isso no dia 30 de dezembro, que foi 
quando, sofridamente, terminaram de empacotar o episódio um. 

 
Panfleto de divulgação da estreia de Spectreman.

Spectreman não só fez muito sucesso no Japão, mas levantou uma nova onda de superpo-
pularidade das séries de tokusatsu — o “Segundo Kaiju Boom”. E foi acompanhado nesse 
feito por nada menos que O Regresso de Ultraman e pelo primeiro Kamen Rider, o que fez 
de 1971 um dos anos mais importantes da história do gênero. Spectreman ainda tem o 
diferencial de lidar com um assunto bastante em voga na época: a poluição. 

A rápida industrialização do Japão depois da Segunda Guerra cobrava seu preço no começo 
dos anos 1970, com muitas doenças oriundas da poluição afetando as populações dos 
grandes centros urbanos.

Tomio Sagisu, sempre perspicaz, viu uma oportunidade de fazer o seu apelo e a sua crítica 
sobre o assunto. O Doutor Gori é um cientista metade homem, metade macaco com um super 
QI, que chega à Terra exilado de seu planeta natal (Planeta “E”, ou Épsilon, da dublagem), 
onde fora preso por tentar dar um golpe de estado. O simioide Lah, membro do exército 
local, o libertou e o ajudou a escapar. Chegando à Terra, o cientista vê a poluição como 
evidência do nosso desleixo em relação ao planeta e decide usar seu cérebro avantajado 
para conquistá-lo e, em seguida, purificá-lo para o próprio usufruto. Ao longo dos episó-
dios, o símio loiro brada coisas como: “quem criou o terror não foi ninguém além de vocês 
mesmos, seres humanos!” 

E usando suas criações feitas de poluição, Gori presenteou o mundo com histórias memo-
ráveis e personagens inesquecíveis, como o caminhoneiro transformado num monstro feito 
de lixo, Dustman, que, desenganado diante da própria família, implora para ser morto por 
Spectreman (episódios 11 e 12). No episódio 32, a cena em que o Dragão de Três Cabeças 
pisoteia uma refinaria de petróleo gerou interesse em agentes dos EUA, que chegaram a 
negociar com a P-Production a compra das cenas de ação da série para mesclá-las com 
partes novas interpretadas por atores americanos e exibir o resultado nos cinemas (exa-
tamente como fizeram com o filme Godzilla original, reformulado como Godzilla, The King 
of Monsters!, em 1956).
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Dustman e o Dragão de Três Cabeças.

No sétimo episódio, o Doutor Gori cria um monstro barata gigante chamado Gokinosaurus 
(ou Megaortóptero, na dublagem) a partir de uma barata de verdade. Como conseguiram a 
barata? Acredite se quiser: um programa de variedades da Fuji TV pediu aos espectadores 
que as enviassem para a emissora dentro de envelopes. A ideia de jerico resultou em deses-
pero quando milhares de cartas contendo baratas, muitas vivas, infestaram a emissora (caso 
parecido com o do filme Nezura).

 
Gokinosaurus. 

Spectreman foi ganhando tanta popularidade que o título com o nome do vilão começou a 
incomodar os patrocinadores e a emissora. A partir do episódio 21, Sagisu deu o braço a torcer 
e o mudou para Gori, o Simioide Espacial versus Spectreman. Não satisfeitos, fizeram-no 
mudar para apenas Spectreman a partir do episódio 40. 

Ninguém tinha do que reclamar. E Tomio Sagisu, sendo outra vez o autor de um tokusatsu 
incendiário, dessa vez não pretendia deixar o fogo apagar. A partir da primeira alteração de 
título, a emissora aumentou o orçamento da P-Production, que finalmente pôde trabalhar com 
mais tranquilidade e investir em qualidade. Trouxeram Nobuo Yajima para dirigir os efeitos 
práticos de alguns episódios — incluindo o do Dragão de Três Cabeças, que impressionou os 
norte-americanos. Yajima já era notável, mas se tornaria uma lenda dos efeitos de tokusatsu 
(maquetes destroçadas, naves se combinando no ar formando robôs gigantes etc.) principal-
mente por seus trabalhos na Toei Company, com destaque para as franquias Super Sentai e 
Metal Hero (Jaspion, Changeman e Jiraiya inclusos).

Sagisu também criou o “Clube dos Amigos dos Monstros”, iniciativa que foi divulgada em 
revistas infantis e promoveu visitas de crianças ao set de filmagem e encontros com os 
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monstros (mediante uma inscrição paga no clube, é óbvio). Se entusiasmou tanto que também 
arquitetou um museu dos monstros, em que o próprio prédio teria o formato de alguma cria-
tura. Ele chegou a desenhar o protótipo, mas — já estava acostumado — era mais um sonho 
além do seu alcance.

 
Clube dos Monstros.

Spectreman chegou ao fim após sensacionais 63 episódios, abrindo terreno para Tomio Sagisu 
seguir triunfante com seu próximo projeto: O Extraordinário Lion Man (em japonês, Kaiketsu 
Lion-Maru, chamado de Lion Man Branco entre os fãs brasileiros), outro grande sucesso em 
que ele pôde finalmente explorar pra valer sua fixação por felinos humanoides.

Em 1976, Spectreman foi exibido nos EUA, com dublagem em inglês dirigida por Mel Welles, 
um ator cult que participou de A Pequena Loja dos Horrores (1960), de Roger Corman (um 
dos reis dos filmes trash). Embora a adaptação seja, no geral, fiel ao original (com exceção de 
algumas poucas cenas censuradas, consideradas violentas pelos americanos), Welles incluiu 
aqui e ali alguns cacos de seu humor peculiar, que certamente serviram de matéria-prima 
para a dublagem brasileira brincar ainda mais em cima. 

 
Título da versão norte-americana.

Provavelmente, a única mudança brusca tenha sido a troca dos temas musicais japoneses de 
abertura e encerramento por uma versão de The First Day of Forever, do grupo americano 
The Mystic Moods Orchestra, que tocava também ao longo dos episódios e virou o hino oficial 
do herói no Ocidente.

No Brasil, a série estreou primeiro na TVS do Rio de Janeiro em 1980, foi para a Record em 
1981, e depois voltou para a TVS, dessa vez para todo o país, em 1982, onde foi exibida 
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até 1990. A dublagem foi feita pela Com-Arte, em São Paulo, e é tão boa quanto a série em 
si, com destaque para Carlos Seidl (o dublador do Seu Madruga, de Chaves) fazendo uma 
interpretação icônica do Doutor Gori, com direito a frases de efeito espetaculares como “não 
se ensinam coisas novas a um macaco velho”, que declama antes de se suicidar na frente de 
Spectreman no último episódio. À altura, está Osmiro Campos (voz do Professor Girafales, 
também de Chaves) como o símio Karas, que também tem uma lista de tiradas fantásticas, 
provavelmente inventadas pelo dublador na hora, dentro do estúdio (num episódio ele chama 
Spectreman de “sua peste!”; em outro, fala que “os sonhos foram pra cucuia!”; também diz 
ao herói: “o super monstro vai fazer você rebolar!”). 

   
Os dubladores Carlos Seidl e Osmiro Campos.

Outra exclusividade do Brasil foram as revistas em quadrinhos lançadas pela editora Bloch, 
em que, para não pagar direitos autorais, o visual do herói foi ligeiramente modificado pelo 
traço de Eduardo Vetillo. Dessa forma, o Spectreman tupiniquim viveu impune aventuras 
100% originais e bem distantes do conceito do seriado, ao longo de 30 edições lançadas de 
1983 a 1986. Nossa revistinha nacional chegou a ser apresentada ao público japonês num 
livro sobre a P-Production lançado por lá, mas com um triste erro: a legenda da imagem diz 
que é um quadrinho espanhol. 

   
HQs brasileiras de Spectreman, pela Bloch.
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No Japão, Spectreman ganhou três adaptações em mangá em três revistas diferentes, todas 
desenhadas por Daiji Kazumine, o maior nome quando o assunto são quadrinizações de toku-
satsu (ele também ilustrou as HQs de National Kid, Ultraman, Ultraseven, Lion Man e outros). 
O conteúdo, na sua maior parte, é formado por adaptações das histórias da série, mas há 
algumas aparições de monstros exclusivos. Também aconteceu de adaptarem um roteiro 
escrito originalmente para a TV, mas que nunca foi filmado e existiu apenas nas páginas do 
mangá: a história do monstro fóssil Galeron. 

 
Aparição de Galeron no mangá.

A história da P-Production seguiu viagem por muitos anos, com os dois Lion Man (1972 –  
1973, ambos exibidos pela TV Manchete), Tiger Seven (1973), Denjin Zaborger (1974) e 
Bouken Rockbat (1975). 

A última obra da P-Production sob tutela de Tomio Sagisu foi outro piloto que nunca saiu:  
Silver Jaguar, realizado em 1980 em parceria com uma empresa francesa. A série, claramente 
inspirada em Star Wars, mostraria o sobrevivente de um planeta habitado por homens-felinos 
combatendo conquistadores espaciais com a ajuda de alguns humanos. Mas o teste feito por 
Sagisu não impressionou os franceses (e olha que o seriado já tinha até data para estrear 
por lá: outubro de 1980). O projeto foi alterado sucessivamente até 1984, quando foi defi-
nitivamente cancelado. 

  

Silver Jaguar.  
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Piloto engavetado de projeto ambicioso estrelado por um herói-felino. Não poderia haver 
fim mais coerente para a atribulada trajetória da P-Production. E este último ainda teve um 
singelo toque extra: a participação de Shiro Sagisu, filho de Tomio, que fez a música-tema 
do protagonista Silver Jaguar. Shiro depois fez história como compositor da trilha original do 
animê Neon Genesis Evangelion, tanto para a série clássica dos anos 1990, como da recente 
saga Rebuild. 

 
Tomio e Shiro Sagisu.

Sagisu nunca fechou a P-Production. Mesmo quando surgiam mudanças na lei exigindo capital 
mínimo maior para uma empresa continuar operando como sociedade anônima, ele ia lá e 
investia. Em 1983, ainda abriu uma locadora de vídeo em Ogikubo, bairro de Tóquio, chamada 
Video Shop P-Pro, que virou ponto de encontro dos fãs da produtora. O próprio Sagisu estava 
sempre por lá, compartilhando com os admiradores suas ideias de possíveis novos projetos.

 
Apesar de vermos escrito Video Soft na fachada, o nome oficial da locadora de Tomio Sagisu é Video Shop P-Pro.

Em 1999, ele revelou: “o remake que eu mais quero fazer é de Spectreman. Voltado para o 
público adulto e focado no personagem do Jouji Gamou. Eu acredito que será algo grandioso. 
Esse é um projeto que quero fazer com as minhas próprias mãos”. 

Um pouco antes de morrer, em 2004, já no hospital, ele escrevia notas para uma nova produção 
direto para vídeo de Lion Man. Especificamente, uma história focada no personagem Joe Tiger. 
Já pensou? Infelizmente, essa ideia também foi para a gaveta.

Tomio Sagisu/Souji Ushio é um dos poucos criadores que fez história no mangá, animê e 
tokusatsu, embora ele sempre tenha se considerado um profissional do live-action. Foi nesse 
terreno em que experimentou de tudo e “deu o sangue” para contar suas histórias, sem se 
intimidar com limitações financeiras e outras (grandes) dificuldades que a vida lhe apresentou. 
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Tomio Sagisu.

Sua mente sonhadora era maior do que tudo. Não é à toa que foi pai de revoluções na indústria 
e de clássicos inesquecíveis e impossíveis de serem copiados. 

“Seja para crianças ou adultos, eu acredito que toda obra deve ter sua beleza, e que, por 
meio dela, possa aquecer o coração das pessoas. Muita gente me dizia para largar mão, 
que era só coisa para criança, que eu nunca teria dinheiro para fazer as coisas que queria, 
mas sempre preferi não fugir nem me esconder atrás dessas ideias, e tentar atingir o 
melhor da minha arte e dessa beleza, mesmo com todas as limitações impostas”, disse 
em 2000 para um especial de TV sobre a sua carreira.

 
Logo da P-Production.

Dizem que ele continuava explicando entusiasmado suas novas ideias para quem estivesse 
por perto até seus últimos momentos de vida. E, fazendo isso, Sagisu os transportava para 
dentro do lugar onde mais foi feliz durante a vida: sua inigualável imaginação. 

Ricardo Cruz 
Professor de japonês. Também tem uma trajetória musical como membro 

da banda Jam Project, que interpreta canções de animês e tokusatsu. 
Apaixonado pelo gênero, vez ou outra escreve matérias a respeito, 

como esta, que você acabou de ler.    
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