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2001: ODISSEIA NO ESPAÇO  

Título original: 2001: A Space Odyssey 
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1. EFEMÉRIDES: 2001. 50 ANOS DEPOIS 

 

“2001: Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, 
comemorou em 2018 50 anos sobre a sua estreia 

internacional, que ocorreu em várias cidades dos EUA, 
entre os dias 2 (Washington) e 4 de Abril (Los Angeles) 
de 1968, passando por Nova Iorque a 3. Em Lisboa, 

sucedeu a 1 de Outubro do mesmo ano. No ano de 
2018 aconteceram diversas celebrações, sendo que 
uma das principais terá sido a projecção do filme a 

abrir o Festival de Cannes, a 12 de Maio, e o 
relançamento em salas dos EUA, a 18 de Maio. No 
campo da ficção científica pode mesmo dizer-se que o 

filme é um marco. Depois da sua estreia haverá um 
antes e um depois de “2001: Odisseia no Espaço”. 
Antes terão existido muitos filmes curiosos neste 

género, ainda que quase todos de uma certa 
ingenuidade e pouco rigor científico. Mas é 
conveniente não esquecer algumas obras primas, 

desde o inicial “Viagem à Lua”, de George Méliès, ao 
fabuloso “Metropolis”, de Fritz Lang. Depois de “2001”, 
haverá igualmente um bom número de obras 

essenciais, a começar por “Blade Runner”, de Ridley 
Scott. Mas a verdade é que “2001: Odisseia no 

Espaço” inaugura uma época, não só no campo da 
ficção científica, mas como grande filme que trouxe 
uma maioridade segura ao cinema. 

Continuemos a comemorar então esta data. Para a efeméride ser completa, resolvi optar por 
transcrever uma crítica minha aparecida no jornal “Diário de Lisboa”, na altura da sua estreia. 
Um texto que comemora igualmente 50 anos e que julgo interessante, para se recordar como 

era fazer crítica de cinema num jornal diário português por essa altura. Será conveniente referir 
que a crítica de cinema diária tinha surgido há poucos meses, precisamente no “Diário de 
Lisboa”, iniciada por mim e pelo Eduardo Prado Coelho. 

Talvez seja curioso referir aqui a relação que a crítica de cinema teve com os jornais diários ao 
longo dos tempos. Deixando de lado o papel das revistas de cinema que surgiram bem cedo em 
França, nos EUA e mesmo em Portugal, foquemo-nos nos jornais diários. Esquecendo as notícias 

enviadas pelas produtoras ou alinhavadas por alguns jornalistas, sobre acontecimentos 
cinematográficos, nacionais e estrangeiros, a crítica começou por existir em páginas semanais 
dedicadas a filmes em exibição. Nos anos 40, e daí até aos anos 60, houve vários ensaístas e 

cineastas que exerceram essa crítica semanal, sobressaindo nomes como Roberto Nobre, Manuel 
de Azevedo, António Lopes Ribeiro (as crónicas do Retardador, no “Diário Popular”), Henrique 
Alves Costa e Neves Real (estes dois no Porto), para só citar alguns. Mas para lá desses nomes 

que criticavam segundo o seu ponto de vista os filmes vistos, havia ainda as recensões que 
surgiam nos jornais diários logo na manhã do dia seguinte. Não eram críticas, eram textos mais 
ou menos publicitários. Os jornais tinham o hábito de enviar um jornalista tarimbeiro passear à 



noite por várias salas de cinema, recolher os programas escritos, e com base nos textos aí 
surgidos, o escriba improvisava um linguado (uma página escrita à mão) que servia a preceito 

as necessidades do distribuidor-exibidor-anunciante. Esta prática manteve assim até finais de 
1967, altura em que eu e o Eduardo Prado Coelho convencemos o “Diário de Lisboa”, dirigido 
por Ruela Ramos e administrado por Lopes do Souto, a contratarem-nos para escrevermos 

diariamente sobre os filmes que se iam estreando em salas de Lisboa. Por essa altura não havia 
um dia fixo para todas as estreias como acontece agora (a quinta-feira). Havia estreias à terça, 
à quarta, à quinta ou à sexta e por vezes noutros dias. Cada sala tinha o seu dia de estreia, uma 

forma de fidelizar um público especial. Havia mesmo reserva de bilhetes para certas famílias ou 
pessoas que iam a todas as estreias de uma determinada sala.  
Por vinte e cinco tostões cada crónica fomos contratados. (já agora, alguns meses depois, 

pedimos aumento e passámos a receber cinco escudos por crítica, o que já dava para o bilhete 
do autocarro e uma bica!). Dizíamos bem ou mal conforme assim o pensássemos. Sem qualquer 
tipo de censura (a não ser a oficial). Mais ou menos um mês depois de começarmos a escrever, 

os exibidores, reunidos na Cineasso, escreveram uma carta ao “DL” com um ultimato: ou nós 
acabávamos de escrever ou eles acabavam com a publicidade no jornal. O jornal não cedeu, a 
Cineasso acabou por voltar atrás e um dia contarei com mais pormenores este episódio 

verdadeiramente interessante. Mas foi assim que se institui a crítica diária nos jornais 
portugueses, tendo surgido depois nomes como José Vaz Pereira, Eduardo Geada, Afonso 
Cautela, Tito Lívio, Camacho Costa, João Lopes, Jorge Leitão Ramos, João César Monteiro, e 

alguns mais, em várias publicações, “Diário Popular”, “A Capital”, “República”, “Diário de 
Noticias”, “Século”, “Jornal de Notícias”, etc..  

Presentemente não existe crítica diária, mas semanal, sobretudo em páginas ou suplementos 
como “Ipsilon”. A crítica não vai ver os filmes no dia da estreia, mas os distribuidores organizam 
sessões privadas para ela uma ou duas semanas antes da estreia. Os textos surgem todos no 

mesmo dia, normalmente na data da estreia. O que tem vantagens e inconvenientes. Por uns e 
outras sinto-me responsável pois fui eu que convenci o coronel Luís Silva, então administrador 
da Lusomundo, a iniciar esta prática, quando comecei a dirigir o Estúdio Apolo 70. Não descobria 

nada. Apenas adaptava a Portugal uma prática já frequente lá fora.  
 

2. 2001. ODISSEIA NO ESPAÇO 

 

A estreia de “2001: Odisseia no Espaço” assinalou um êxito inequívoco de Stanley Kubrick, talvez 
um dos mais inconformistas e rebeldes dos realizadores norte-americanos das décadas de 50 e 
60. O que é mais curioso (ficando desde logo a atestar a inteligência e o vigor do autor) é que 

ele vencia as suas batalhas no campo dos adversários: trabalhando em Hollywood, sempre sob 
o controle de grandes empresas produtoras e quase sempre movimentando somas fabulosas em 
polémicas superproduções. Onde todos os outros têm baqueado invariavelmente (à parte um ou 

outro sucesso relativo), Kubrick vai construindo uma obra verdadeiramente pessoal, incómoda 
e surpreendente. Depois de “Um Roubo no Hipódromo” (1956). “Paths of Glory” (1957), 



“Spartacus” (196O), “Lolita” (1962) e “Dr. Strangelove” (1963), antes desses portentosos 
“Laranja Mecânica” (1971) e “Barry Lyndon” (1974), Kubrick oferece-nos de novo algo diferente, 

um espectáculo insólito, uma tumultuosa previsão do que será 2001. Inscrevendo-se no âmbito 
da ficção científica, “2001: Odisseia no Espaço” é (não hesitamos em afirmá-lo) um dos melhores 
filmes do género realizado até hoje, constituindo, sem dúvida, uma experiência sem paralelo na 

história do cinema.  
Reconstruindo o futuro numa criteriosa “mise-en-scène”, Kubrick teve para tanto de trabalhar 
intimamente com os mais diversos especialistas, desde o argumentista Arthur C. Clarke (um dos 

mais férteis e rigorosos escritores de “science fiction”) até aos mais competentes técnicos da 
N.A.S.A., colaboradores de Von Braun, serviços experimentais da Pan American, da Bell 
Telephone ou da General Mill. A todos pediu Kubrick para anteciparem em trinta anos a data de 

2001. A todos perguntou o que seria a vida na Terra e no Espaço, quais seriam os alimentos, os 
vestuários, os costumes. As pesquisas prolongaram-se por quatro anos. Depois, a filmagem 
ocupou mais um. Quanto a cifras, Pierre Billard (no “Express”) fala em onze milhões de dólares, 

mas outras fontes afirmam a quantia mais elevada, perto do custo de “Cleópatra” (até esse ano 
o espectáculo mais caro da história do cinema: 35 milhões de dólares). De qualquer forma, 
porém, “2001: Odisseia no Espaço” bateu, na sua estreia americana, todos os recordes de 

receita, demonstrando aos produtores que haviam feito um bom empate de capital. 
Kubrick: “Não quisemos ir muito longe no espaço e no tempo porque o que nos parecia mais 
interessante era a tomada de consciência do homem da existência de vida extraterrestre e o 

primeiro contacto com essa inteligência. Para além deste estádio, o espírito humano encontra-
se desorientado.” Nas intenções dos autores estava a realização de um filme de previsão 

científica, não mais uma parábola com os olhos assentes na actualidade. Quando, por exemplo, 
“Fahrenheit 451” ou “O Planeta dos Macacos” nos falam de civilizações futuras, fazem-no com 
um intuito pragmático, quase diremos didáctico. Os perigos de uma técnica desumanizada ou a 

ameaça atómica não são propostos como futuro irremediável, mas como perigos possíveis. As 
intenções dos autores situam-se, portanto, a um nível de pública denúncia de uma ameaça, para 
que desse modo ela possa ser evitada. Em “Odisseia no Espaço”, contudo, a ideia central reflecte 

unicamente uma simples previsão, matematicamente construída partindo dos elementos que 
hoje nos possibilitam desde já falar de 2001. 

 

Nas imagens iniciais vamos ao encontro do macaco. Kubrick chama-lhe “The Dawn of a Man”. 
Seres simiescos disputam alimentos e água, abrigam-se rudimentarmente das ameaças, 
empunham depois como arma de defesa ou ataque um osso de um qualquer animal. 

Subitamente são postos perante um outro elemento: uma laje negra, lisa e dura. Receando 
tocar-lhe, o macaco recua: o mistério nasceu. Um corte abrupto na sequência e eis-nos no ano 
2001, a bordo de Orion lll, confortável veículo espacial, que leva os homens da Terra até um 

satélite artificial (Estação Espacial 5). O Dr. Heywood Floyd é o único tripulante desta viagem 
que é continuada até à Lua, agora a bordo de uma outra nave: Avies 1-8. A finalidade da viagem 
é estudar uma laje misteriosa descoberta no solo lunar. As suas particularidades são diversas e 

admite-se a existência de vida extraterreste, nomeadamente em Júpiter. A terceira parte da 
película fala-nos precisamente dessa outra viagem até Júpiter. Uma nave espacial, pilotada por 



um computador 9000 (a quem chamam Hal) e por dois cosmonautas, leva ainda a bordo (em 
hibernação) três cientistas. Antes de avistarem o novo planeta. Porém, os cosmonautas têm vários 

problemas com o computador, que se resolve vingar de algumas frases menos elogiosas, em 
consequência do que só um cosmonauta consegue penetrar na atmosfera de Júpiter, perseguindo 
novas lajes negras, lisas e duras. 

Nas sequências finais, “2001: Odisseia no Espaço” oferece algumas imagens do universo, 
arquitectando um verdadeiro bailado sinfónico de formas, cores e sons. Atinge-se, então, o limite 
do infinito, numa região nebulosa onde nada possibilita ainda uma explicação, onde coexistem 

o homem velho e a criança, onde persiste o mistério absoluto, Kubrick afirmou: “É possível, 
mesmo provável, que os habitantes de um outro planeta tenham já atingido o desenvolvimento 
científico e técnico que será o nosso daqui a mil ou cem mil anos, e que nós vivamos sob o olhar 

e o controle dessa civilização. Ora, o homem de amanhã, com a longevidade consideravelmente 
aumentada, tendo à sua disposição constante, através de ordenadores, o conjunto dos 
conhecimentos, com os fulgurantes progressos da velocidade dos meios de transporte, poderá 

possuir os três atributos de Deus: a eternidade, a omnipresença e a ubiquidade». 2001: Odisseia 
no Espaço é o reflexo preciso dessa confiança inabalável no destino e nas potencialidades 
humanas. (Diário de Lisboa, 1968) 

  
2001, ODISSEIA NO ESPAÇO  

Título original: 2001: A Space Odyssey 
Realização: Stanley Kubrick (EUA, 1968); Argumento: Stanley Kubrick, 
Arthur C. Clarke, segundo romance "The Sentinel", de Arthur C. Clarke; 

Fotografia (cor): Geoffrey Unsworth e John Alcott; Montagem: Ray Lovejoy; 
Música: Aram Khachaturyan (“Ballet Suite Gayaneh"), György Ligeti 
("Atmospheres", "Lux Aeterna", "Adventures" "Requiem"), Richard Strauss 

("Also sprach Zarathustra") e Johann Strauß ("Blue Danube Waltz"); Design 
de produção: Tony Masters, Harry Lange e Ernest Archer; Design de arte: 
John Hoesli; Guarda Roupa: Hardy Amies; Maquilhagem: Colin Arthur, 

Stuart Freeborn; Assistentes de realização: Derek Cracknell, Richard 
Jenkins; Som: H.L. Bird, Winston Ryder, J.B. Smith, A.W. Watkins; Efeitos 
especiais: Stanley Kubrick, Wally Veevers, Douglas Trumbull, Con 

Pederson, Tom Howard, Colin J. Cantwell, Bryan Loftus, Frederick Martin, Bruce Logan, David 
Osborne e John Jack Malick; Makeup: Stuart Freeborn; Guarda roupa: Hardy Amies; Produção: 
Stanley Kubrick; Intérpretes: Keir Dullea (David Bowman); Gary Lockwood (Frank Poole); 

William Sylvester (Dr. Heywood Floyd); Daniel Richter (Observador da Lua); Leonard Rossiter 
(Smyslov); Margaret Tyzack (Elena); Robert Beatty (Halvorsen); Sean Sullivan (Michaels); 
Frank Miller (controlador da missão); Alan Gifford, Penny Brahms, Vivian Kubrick, John Ashley, 

Douglas Rain (voz de Hall), Glenn Beck, Mike Lovell, Ed Bishop, Bill Weston, Ann Gillis, Heather 
Downham, David Hines, Jimmy Bell, Tony Jackson, David Charkham, John Jordan, Simon Davis, 
Scott MacKee, Jonathan Daw, Laurence Marchant, Peter Delmar, Darryl Paes, Terry Duggan, Joe 

Refalo, David Fleetwood, Andy Wallace, Danny Grover, Bob Wilyman, Brian Hawley, Richard 
Wood, etc. Duração: 139 minutos /156 na estreia; Distribuição (DVD): Lusomundo 
Audiovisuais; Classificação: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 1 de Outubro de 1968. 
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