
Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, 1971 

Sem dúvida, uma obra de digestão difícil. Laranja Mecânica tornou-se um cult assiduamente revisitado nos 

debates sobre cinema do século XX, quer pelas questões ali abordadas, quer pelo fetichismo que têm sido 

construído em torno de sua concepção ousada. O filme consiste na adaptação de um livro homônimo 

publicado no Reino-Unido em 1962 por Anthony Burgess, cuja narrativa é marcada pela previsão de fatos 

possíveis no futuro, temática própria da ficção científica, gênero literário e, posteriormente, cinematográfico, 

que ganha imensa aceitação na segunda metade do século XX. Laranja Mecânica é uma ficção científica 

porque narra um futuro distante a partir de constatações e possibilidades, e neste fato reside a maior parte do 

nosso interesse pela narrativa: a maneira como Burgess recorre a tal gênero para sublinhar preocupações 

relevantes de seu próprio tempo, tomando-as, de certa maneira, como tendências históricas. 

A história que se desenrola é de Alexander DeLarge
1
 (frequentemente chamado de Alex), um garoto de 15 

anos pertencente a uma gangue que pratica roubos e atos violentos pela cidade. Alex é um jovem 

extremamente rebelde, violento e perturbado, que, junto a um grupo de amigos, compõem a gangue dos 

groogs, cujo divertimento é vaguear pela cidade praticando estupros, assaltos e invasões a residências. Certa 

vez, durante uma das incursões da gangue pela cidade - vale ressaltar que dotada de um aspecto notadamente 

decadente – Alex provoca de maneira agressiva os companheiros da gangue por demonstrarem certa 

insegurança, ou mesmo receio, quanto às atitudes do garoto. Provavelmente, como modo de defesa ou 

justiça, a gangue decide traí-lo pelo seu comportamento excessivamente agressivo e dominador com seus 

parceiros: é armada uma emboscada para Alex para que ele seja pego pela polícia. Consumada a vingança, 

Alex é pego e acusado como responsável pelos assassinatos cometidos pelo grupo, e sua pena consiste em 

14 anos de prisão em regime fechado. Nesse momento da narrativa, de suma relevância, surgem outros 

pontos de tensão, que eu julgaria como os mais relevantes do filme: Alex é convidado a participar como 

cobaia de um novo método de recuperação, denominado “Método Ludovico”, no qual os criminosos são 

submetidos a uma espécie de “lavagem cerebral” para serem reabilitados rapidamente à vida social sem 

oferecerem riscos aos outros indivíduos. Alex, motivado pelo seu extremo desejo de deixar aquele lugar o 

mais rápido possível, aceita participar do tratamento se submetendo, portanto, aos métodos “modernos”, 

propostos pelo Ministro do Interior e sua equipe como a solução para a precariedade do sistema carcerário 

da cidade.  

O “Método Ludovico” consiste em uma sessão diária de cenas escolhidas, cuja tensão reside na sua carga agressiva. 

Para Alex, que estava habituado a participar desse universo como agente, as cenas, ele supunha, lhe causariam certo 

prazer. No entanto, elas passam a ter o efeito inverso: Alex, dominado por diversas ferramentas de coação, tais como 

pregas nos olhos e uma camisa de força, é obrigado a assistir aos filmes diariamente, até que lhe torne insuportável a 

visão da agressividade. No caso de Alex, apresentado à comunidade científica de maneira exemplar, o 

                                                      
1
 Engraçado notar como a pronúncia de Alexander DeLarge faz uma clara alusão a Alexandre, o Grande; no entanto, não ficou 

muito clara a associação entre ambos.  



procedimento foi de real eficácia: ao final do tratamento, ele havia sido “regenerado”, de modo que se 

tornara um indivíduo absolutamente inofensivo; quando colocado sob uma situação na qual poderia oferecer 

riscos, passava a sentir um mal súbito e incontrolável e, portanto, evitava cometer qualquer atitude brutal.  

 

Figura 1: Alex sendo submetido ao "Método Ludovico" 

Constatada a sua reabilitação total e capacidade plena de viver no meio social sem proporcionar perigo a 

nada ou a ninguém, Alex é enviado de volta para sua casa, onde encontra um ambiente hostil à sua presença: 

seu padrasto e sua mãe haviam alugado seu quarto para um jovem inquilino, e acreditavam realmente que o 

garoto não deveria ter saído da cadeia. Seu caso havia repercutido negativamente na mídia, de modo que 

todos os cidadãos desenvolvessem uma relação de aversão ao garoto, potencializada pelo conhecimento de 

suas debilidades para com seus agressores. Alex então decide deixar sua casa rumo a lugar algum. Todavia, 

nesse percurso, o garoto cruza com vítimas de sua própria agressividade, que de alguma forma sofreram uma 

violência praticada pelo garoto nos tempos em que ele pertencia aos groogs. Sem pensar duas vezes, as 

vítimas de Alex sentem um desejo desconcertante de se vingarem de alguma forma, e acabam cometendo 

também formas brutais de agressividade contra o garoto, agora inofensivo.  

Como previsto, Alex não consegue fugir do ódio de suas vítimas e sofre violentamente sua agressividade. 

Toda essa sucessão de fatos desemboca em sua internação em um hospital pelas agressões ocorridas, e na 

sucessiva condenação do “Método Ludovico” como ineficaz, fato que conduz as atenções da mídia para a 

selvageria das atitudes dispositivo estatal e de suas formas de coerção. Criando formas de escapar desse 

cheque-mate, o Ministro do Interior convence Alex, por meio de gratificações, a falar em nome do Estado de 

maneira positiva.  



Parece-me importante agora, tendo esclarecido os contornos gerais da narrativa, levantar algumas das 

preocupações apresentadas. A meu ver, embora não seja a preocupação estrutural do filme, não deixa de ter 

suma relevância a forma como o Estado é trabalhado no desenrolar da narrativa – isto é, ele está aqui 

associado à ideia de coerção, dominação do indivíduo, de modo que todo o grupo social, mesmo que 

marginal, está sempre incluído no seu campo de domínio. Sejam groogs na ficção, ou hooligans na vida real, 

todos os membros de comunidades de margem, violentos e desregrados, também estão sob a tutela do 

Estado e suas condições impostas – tanto que um groog pode ser preso (e de fato foi). Nesse Estado, 

qualquer indivíduo corre o risco de ter sua subjetividade desapropriada, caso o seu comportamento seja 

julgado como coercitivo ou alterador da normalidade. Devemos, quase que por obrigação, reportarmo-nos ao 

romance 1984 de George Orwell, e à vigilância e controle absoluto da sociedade dos quais o “Grande-

Irmão”, representação do dispositivo estatal absoluto na obra de Orwell, é dotado.   

Obrigatória também é a associação entre a formação do dispositivo estatal na cidade retratada em Laranja 

Mecânica, ou mesmo de 1984, e qualquer representação dos Estados totalitários da primeira metade do 

século XX, cujo expoente mais memorável foi o III Reich (retratado também no filme de Kubrick, em uma 

das sessões do “Método Ludovico”). O contexto sociopolítico posterior à Segunda Guerra, período em que 

ambos os livros foram escritos, sofreu profundamente com o trauma deixado pela guerra; foram poucos os 

que acreditaram que a Segunda Guerra havia realmente acabado. Pelo contrário, o que se tinha notícia 

diariamente era o horror silencioso da Guerra Fria: A URSS mantivera, e até mesmo ampliara, seu 

contingente de soldados e os Estados Unidos, tanto quanto a URSS, continuaram financiando amplamente as 

corridas desenvolvimentistas e a pesquisa com dispositivos bélicos, cujos objetivos claros eram intimidar-se 

reciprocamente. 

No entanto, nas camadas mais jovens da sociedade no início da segunda metade do século XX, o que 

notamos com predominância é a ascensão de um pessimismo no que diz respeito à confiança no dispositivo 

estatal, que já florescia desde a primeira metade do século: surgem, em diversos pontos da sociedade, em 

diversas classes, manifestações de resistência, representados por movimentos de contracultura, tais como os 

beatniks, os hippies e os punks, que negam qualquer condescendência com a dominação absoluta do Estado 

sobre a vida individual. Assim como os groogs, tais grupos se marginalizaram a ponto de se criarem suas 

próprias comunidades paralelas, com suas próprias regras de convívio e sustento, o que os levou muitas 

vezes a travarem uma relação de oposição, e até de conflito com o Estado. 

Importante sublinhar também a forma como as relações sociais são postas em constante tensão e inversão de 

poderes em Laranja Mecânica. Se, num primeiro momento, Alex e os groogs são os agressores e 

perpetuadores da violência e do caos na cidade, ao primeiro sinal de possibilidade de inversão de papeis 

todos os agredidos e oprimidos tomam o papel de opressores inescrupulosos e desmedidos. Como no caso 

dos antigos membros da gangue que, diante de uma proposta, aceitam o posto de policiais, ou mesmo no 

caso escritor, também vítima de Alex, todas as vítimas do garoto logo assume um caráter violento e sádico 



assim que descobrem a sua fragilidade. Não há claramente uma oposição entre bom e mau, ou entre vítima e 

agressor; toda vítima é um agressor em potencial na narrativa de Burgess. 

De maneira conclusiva, diria que Laranja Mecânica traz à tona uma discussão atual de maneira incisiva. 

Seus supercloses agressivos, demasiados planos sequência em situações desconfortáveis, sons estridentes e 

imagens chocantes são os meios com que Kubrick agride o espectador, causando um constrangimento e um 

desconforto profundos a ponto de deslocar nossas noções, minimamente confortáveis, de moral, hábito, e 

nossa neutralidade frente às formas de coerção do Estado, seja ele o fictício ou o real. Por outro lado, a 

narrativa indaga nossa percepção das imagens na sociedade, seja moderna ou contemporânea, onde as 

imagens deixam de ter o papel libertador e deslindador da verdade, mas passam a exercerem um papel de 

dominação e controle. Se em Un chien andalou, obra paradigmática do pensamento surrealista de Buñuel e 

Dali, a imagem tem um papel libertador das instâncias mais profundas e originais do indivíduo, Kubrick faz 

um contraponto mostrando que, pelo contrário, as imagens podem estar à serviço da manipulação e 

delimitação do indivíduo. 

 

Figura 2: Cena de "Un chien Andalou", de Luiz Buñuel e Salvador Dali 


