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Laranja mecânica: pulsa e ecoa 

 

A nona sinfonia está dentro de mim, livremente ecoando sobre os meus senti-

mentos. O filme de Stanley Kubrick nos choca. “Laranja mecânica” nos leva para onde 

quer, nos hipnotiza pela harmonia música-imagem. É difícil analisar a obra, é bem mais 

pulsante apenas sentir. Há um diálogo que me choca e começarei os questionamentos 

a partir dele. Trata-se de uma fala do personagem Mr. Alexander (Patrick Magee) ao 

reencontrar Alex (Malcolm McDowell) supostamente “curado”: “Disseram que foi 

pneumonia, mas eu sei o que foi. [Sua esposa] Foi vítima da era moderna. Pobre garo-

ta (...). Você [Alex] é outra vítima”. Aqui violentada e violentador são postos no mesmo 

patamar de vítimas, e vítimas da era moderna. Mas que vítima é essa que se constrói 

essencialmente na modernidade?  

O filme é uma viagem pela vida e pelos sentimentos - por meio da sonoridade- 

de Alex. Somos convidados a vislumbrar o alucinante em Alex. Ele representa o ho-

mem moderno? Passeamos pelos prazeres do personagem. Ele sente prazer na violên-

cia, e esse prazer para nós é reproduzido por canções como “Singing in the rain” em 

cenas de estupro e espancamento no começo do filme. Alex tem repulsa àquilo que 

lhe é diferente e lhe parece antigo. Fato que ele expressa claramente ao espancar um 

morador em situação de rua. Podemos pensar na reafirmação de identidades locais, 

frente à globalização, de que fala Stuart Hall em seu livro “A questão da identidade na 

pós-modernidade”(2006). Para esse pensador, grupos neonazistas e xenofóbicos 

emergem justamente como tentativa de “repurificação” dos velhos grupos culturais 

que se dissolvem em outros, como forma de hibridismo. Alex é um homem dividido: 

está entre a agressividade, a violência e o prazer que advém do sofrimento alheio de 

um lado a serenidade da nona sinfonia de Ludwig van Beethoven de outro. 

Devido a essa fissura comportamental que Alex, apesar de enxergar prazer na 

dor do outro, considera um “pecado” vincular a música de Beethoven aos campos de 

concentração nazistas. Alex reivindica rebeldia, liberdade, mas ainda mora com os 

pais. O lar maternal é sereno, compassivo, calmo. O não lar é agressivo, pulsante, pra-

zeroso para a personagem. O filme nos dá certeza disso outra vez pela escolha da so-

noridade que ora nos acalma, ora nos injeta adrenalina. Alex é fragmentado e incorpo-

ra o mosaico interior por meio do modo de se vestir e de se comportar. Por isso ao 

voltar para casa (dos pais) se desmaquia, despoja-se de uma parte de si. Está entre o 

seio familiar e o consequente repúdio à família. Alex subverte até a noção de animal 

de estimação ao criar uma cobra.  

Ao que concerne ao racionalismo e ao cientificismo, com origens notadamente 

modernas, tem-se a clara noção de que os problemas sociais poderiam ser entregues à 

resolução científica. Haja vista o tratamento para cura da “criminalidade”. A ciência é 

colocada como solucionadora dos problemas humanos, e a “criminalidade” como algo 



que nasce ainda da maldade e não fruto de um contexto social-histórico, neste caso 

fruto da modernidade. Mr. Alexander teria razão, Alex seria mesmo “vítima” da mo-

dernidade? Ao que tudo indica: sim! 

Outro aspecto interessante e que se constrói no seio da sociedade moderna é o 

ideal de liberdade que esbarra na problematização da moralidade. A “cura” na verdade 

não daria a Alex a pela liberdade, seu comportamento não seria baseado em escolhas 

pessoais, mas na negação da dor. Não estaria “curado” porque optou por isto, mas 

porque lhe foi imposto por meio da tortura. Após o período entre guerras e a ascensão 

de regimes totalitários, o mundo assistiu ao indizível do horror. Nas palavras de 

Wittgenstein: "Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar." Criou-se por todo 

o mundo um misto de medo e aversão à tortura. 

No filme, apesar de Mr. Alexander considerar Alex um vítima, tem um desejo 

insaciável de torturá-lo, de arrancar-lhe o grito da dor. O desejo de vingança alcança 

quase a totalidade das personagens, que, de uma forma ou de outra, acabam se vin-

gando de Alex.  
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