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1. Sinopse Comentada 

O filme Laranja Mecânica (Clockwork Orange
1
, 1971), dirigido por Stanley Kubrick, é 

uma adaptação da obra literária de mesmo nome escrita por Anthony Burgess (1917-

1993) e publicada em 1962. Considerada clássica obra sobre a distopia moderna
2
, em 

que o crime organizado comanda as ruas, fazendo um papel totalitarista e rivalizando o 

controle do Estado. Laranja Mecânica é uma sátira pessimista da sociedade inglesa 

futura, contando a história do jovem delinquente Alex
3
 e sua gangue, que violentam a 

sangue frio homens e mulheres da cidade.  

O filme começa mostrando as atrocidades cometidas pela gangue e, depois, seu líder, 

Alex, sendo preso. É ele quem sempre narra a história, contando, com a gíria nadsat
4
, 

como desejava se submeter a um tratamento experimental para que pudesse ser liberado 

mais cedo da prisão. O tratamento é chamado de “Método Ludovico” e foi criado pelo 

Estado com o objetivo de frear os impulsos destrutivos dos delinquentes através do 

condicionamento. 

O Método consistia que a cobaia assistisse a filmes com extrema violência sem poder 

fechar os olhos – as pálpebras eram forçadas a ficarem abertas com grampos de metal e 

os braços presos por uma camisa de força – até que o sujeito ficasse com mal-estar 

enorme, aversão aos acontecimentos, e também, no caso de Alex, fizesse com que ele 

quisesse se matar. Através desse condicionamento, toda vez que o sujeito tivesse 

                                                           
1
 O título original, Clockwork Orange, provém de uma expressão anglo-saxã “as queer as a clockwork 

orange”, que, em uma tradução simplificada, significa “tão bizarro quanto uma laranja mecânica”. 
2
 Faz parte da “trinca das distopias” juntamente com 1984, de George Orwell, e Admirável mundo novo, 

de Audus Huxley. 
3
 “...pseudônimo irônico que pode ser traduzido do latim como “a-lex”: contrário a lei”. Disponível em: 

<http://www.webartigos.com/artigos/da-nona-sinfonia-ao-horroshow-uma-reflexao-sobre-a-violencia-

presente-no-filme-laranja-mecanica/83546/#ixzz2TQCIRXz4>. 
4
 Para o romance, o autor Burgess inventou uma gíria para ser falada pelos adolescentes: o nadsat. A 

inspiração do autor veio das gírias de duas tribos urbanas rivais da Inglaterra, os Mods e os Rockers. O 

nadsat é um vocabulário que mistura termos russos e cockney, que é o linguajar usado pela classe operária 

britânica. Essa gíria dificulta muito a leitura do livro, por isso a maioria de suas edições vem 

acompanhada de um glossário. Para o filme, o contexto com as imagens fazem com que o nadsat seja 

melhor entendido. 

http://www.webartigos.com/artigos/da-nona-sinfonia-ao-horroshow-uma-reflexao-sobre-a-violencia-presente-no-filme-laranja-mecanica/83546/#ixzz2TQCIRXz4
http://www.webartigos.com/artigos/da-nona-sinfonia-ao-horroshow-uma-reflexao-sobre-a-violencia-presente-no-filme-laranja-mecanica/83546/#ixzz2TQCIRXz4


intenção de cometer um ato de violência, o mal-estar recomeçaria, impedindo-o de 

cometer tal ato. Como aconteceu com o jovem.  

Porém, houve um incidente: em um dos horríveis filmes, a trilha sonora era a música 

preferida de Alex, que era amante de música clássica, a 9ª Sinfonia de Ludwig van 

Beethoven. O jovem, depois do experimento, não consegue mais ouvir a música sem as 

sensações de incômodo. 

O experimento, que conceituou definitivamente estupros, espancamento e qualquer tipo 

de violência como algo errado e mau, tomou o livre arbítrio de Alex, que não conseguia 

brigar nem em autodefesa: quando volta às ruas, “regenerado”, ele passa a sofrer com 

aqueles que antes foram suas vítimas. O mendigo idoso, o qual foi espancado por Alex e 

sua gangue, chama seus companheiros mendigos para espancá-lo em revanche. Os ex 

companheiros de gangue de Alex, que sentiam-se injustiçados aos comandos e abusos 

do líder, tentam afogá-lo e depois o abandonam no meio do nada.  

O escritor, que foi espancado e teve sua mulher estuprada, acolhe-o em um primeiro 

momento, reconhecendo-o através de reportagens de jornal. Contudo, sua intenção é 

utilizá-lo em um jogo político pelo partido de esquerda, contra o Estado que criou o 

experimento. Mas quando descobre que o jovem é o mesmo que vandalizou sua casa 

anteriormente, tranca-o no sótão e obriga-o a ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven, fazendo 

com o que jovem tente cometer suicídio. 

Novamente trancafiado, dessa vez em um hospital, o Estado se vê obrigado a reverter o 

seu “tratamento”. Entretanto, ainda utilizando Alex como campanha política, dessa vez 

de direita. 

2. A arte fazendo a crítica 

Alex, interpretado no filme por um jovem Malcolm McDowell, é uma sátira para a 

juventude caótica que reflete diretamente na sociedade que temos hoje. A reflexão com 

o presente que a obra (tanto livro quanto filme) permite é um dos motivos de seu 

sucesso. Vemos a condição do jovem e de sua família. Através da ultraviolência 

praticada por Alex e sua gangue, vemos os personagens com atitudes quase 

animalescas, porém, temos a narração de Alex, na qual ele apresenta as suas angústias e 

pensamentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven


Alex é um menino bem nascido, com pais trabalhadores. Porém, a pressão da sociedade 

ao seu redor faz com que ele se torne em um subjugado, sem noções de moral e ética. E 

o diretor, Stanley Kubrick, faz com que seja impossível que ignoremos a crítica feita 

pela história. 

Quando assistimos ao filme, é impossível que não sintamos alguma coisa: seja nojo, 

choque, desgosto, estranhamento, angústia ou até mesmo apreciação pelo filme de arte. 

Com a mistura das cenas de ultraviolência, a música clássica de Beethoven, a brilhante 

atuação de McDowell e a fotografia formam um conceito imagem com o qual podemos 

“filosofar” diversas teorias sobre o que tudo quer dizer sem tirar nenhuma conclusão. 

Na primeira cena do filme, temos a primeira cena com um close em Alex, usando cílios 

postiços apenas em seu olho direito, encarando diretamente a câmera com cara de mau: 

ele esta olhando para o espectador, como se o desafiando. Na trilha sonora, temos uma 

adaptação de "Música para o Funeral da Rainha Maria", de Purcell. Somente depois 

vemos os outros membros, chamados de droogies: Pete, Georgie e Dim. 

Estão num bar-leiteria bebendo leite com velocete, que os deixaria calibrados 

e prontos para mais uma noite de ultraviolência e horrorshow. 

Primeira vítima do quarteto: um mendigo bêbado. Próximos: a gangue rival 

de Billyboy, que se preparava para o bom e velho in-out-in-out, sem o 

consentimento da moça, obviamente. Música: "La Gazza Ladra", Rossini. E 

segue com Rossini pela estrada em alta velocidade até as próximas vítimas, 

um escritor e sua esposa. Aí a música é "Singin' in the Rain", cantarolada 

pelo próprio Alex, enquanto estupra a esposa em frente ao marido. Voltam 

pro bar-leiteria. Na mesa ao lado, uma mulher canta um pedaço do quarto 

movimento da "Nona". Dim, o droog imbecil, ri. Apanha por causa disso. É o 

início da dissolução do grupo. Alex volta pra casa, um buraco. Em seu 

quarto, estátuas de cristos abraçados dançam ao som da "Nona" (...) 

No dia seguinte, Alex não vai à aula e é visitado pelo seu bedel particular 

(Mr. Deltoid), que ficara sabendo do estrago da gangue de Billyboy. Alex 

passeia por uma loja de discos (...) e leva duas moças pra casa, onde rola o 

velho in-out-in-out ao som da abertura de "Guilherme Tell" em alta 

velocidade. Mais uma noite de ultraviolência e horrorshow (novamente com 

"La Gazza Ladra", Rossini), só que desta vez os três outros droogies armam 

uma cilada pra Alex, que é capturado pela polícia. (PARANHOS, 2009). 

Segundo Flávio Paranhos (2009), nós espectadores, ao assistirmos o filme, também 

somos parte de um tipo de Método Ludovico. Não que não possamos desviar os olhos 

das cenas que nos desagradam, mas são cenas violentas com belas músicas de fundo. 

Sentimos, sim, alguma aversão às cenas, mas há também o prazer estético 

proporcionado por essa experiência cognitiva sensacional, que, logicamente, não nos faz 

sair por aí praticando a ultraviolência, mas que nos deixa incomodados da capacidade 

animalesca que o homem possui.  



Além da força da belíssima música, temos a fotografia e figurino auxiliando a história. 

Afinal, a imagem é um elemento essencial, não somente por ser cinema, mas pela 

importância que ela possui na época em que o filme foi lançado e atualmente, já que 

vivemos em uma sociedade imagética. 

(...). Foucault [em As Palavras e as Coisas], falando da pintura, nos dá pistas 

ao dizer que “... a relação da linguagem com a pintura [e com as imagens, 

diria eu] é uma relação infinita. Não que a palavra seja imperfeita e esteja em 

face do visível num déficit que em vão se esforçaria por recuperar. São 

irredutíveis uma à outra: por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se 

aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo 

por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é 

aquele que os olhos descortinam, mas aqueles que as sucessões da sintaxe 

definem” (MENEZES, 1998, p. 52). 

As imagens significam muitas coisas, mais do que palavras, como podemos perceber 

em diversas cenas do filme. O longa-metragem possui um visual modernista, com 

ambientes que possuem papéis cobrindo as paredes e móveis pintados com cores vivas 

utilizadas na Pop Art, movimento artístico da década de 60. 

A casa de Alex, por exemplo, é toda colorida, com móveis lineares; sua mãe utiliza 

roupas de cores berrantes, tão ultramodernas que chegam a ser estereotipadas e 

ridículas; é nessa casa temos o maior contrate: além do visual, nada mais é moderno, 

seja o estilo de vida, as ideias. A família estruturada – como se convencionou a chamar 

o conjunto de pai, mãe e filho – é artificial, os pais não possuem uma real preocupação 

se o filho vai a escola, se está bem, saudável; há um cadeado trancando a porta do 

quarto de Alex, demonstrando um isolamento com a família. 

Já a casa do escritor, antes do ocorrido com a gangue de Alex, possui certa vida. O casal 

que lá vive possui livros, dialoga e adota posições libertárias, contra a política alienante 

do Estado; nela, a decoração e a arquitetura combinam com o ideário modernista. 

A moça, dona de um spa, que é atacada por Alex por último é uma mulher que vive 

sozinha, independente e feminista. Também com sua casa cheia de cores e quadros, ela 

possui uma imensa escultura fálica branca como enfeite em cima de um móvel como 

forma de arte, quase como peças de ready-made do pós-modernista deslocado no tempo 

Marcel Duchamp: 

Depois de uma intensa e profícua exploração das linguagens, meios, suportes, 

técnicas próprias da arte, a arte, principalmente a partir dos anos 60, investe 

novamente na “vida”, no que acontece no mundo ao seu redor. Certamente o 

mundo se transformou radicalmente nesse ínterim, bem como o que 

consideramos como “natureza” e “realidade”. Mas essa necessidade de se 



estabelecer uma renovada relação entre arte & vida já é notada no início do 

século e em particular na obra de Marcel Duchamp (1887-1968). Trata-se de 

uma nova dinâmica e, por que não, uma nova dimensão para a arte resultante, 

em grande parte, do incômodo de certos artistas e produtores culturais com os 

limites institucionalizados da arte modernista, caracterizados pelo formalismo 

de suas linguagens artísticas, a especificidade de seus suportes e meios, bem 

como com a hegemonia do museu de arte nesse contexto. (GROSSMANN, 

2009, p. 20-21) 

Tanto a dona do spa quando o escritor são pessoas que representam valores, que 

simbolizam algo na sociedade, uma vanguarda que se destaca dos apáticos que vivem a 

mercê do totalitarismo do crime organizado, até serem atacados por Alex e sua gangue. 

Outro ponto interessante é a ideia desenvolvida por Minerbo (2007) da desnaturação do 

laço simbólico que ocorre na linguagem, seu exemplo é com a expressão “entra e sai, 

entra sai” (“in-out-in-out”) utilizada por Alex para substituir “sexo” e “estupro”. 

Quando Alex usa outra palavra para denominar a cena de penetração sexual 

violenta, ele desfaz o laço simbólico que unia o significante “estupro” ao 

significado “crime sexual”. A cena continua existindo, mas a palavra “entra e 

sai” a reveste de um novo significado. Isto significa que passamos a sentir 

coisas diferentes diante da mesma cena. A palavra “estupro” nos introduz no 

campo da ética. Desperta em nós uma sensibilidade relacionada à violência e 

ao crime; evoca e produz sentimentos de repúdio moral e de horror. Já a 

palavra “entra e sai” evoca uma situação lúdica, de parque de diversões. Ela 

nos introduz no campo do lazer, e não da ética. A palavra “entra e sai” evoca 

em nós movimentos do corpo numa gangorra, ou num carrossel em que os 

cavalinhos “sobem e descem”. ...o esvaziamento semântico alterou nossa 

sensibilidade; a violência sexual passa a ser vivida como algo inocente e 

divertido. O conceito de estupro não existe mais; a ideia de violência sexual 

se perdeu. (MINERBO, 2007, p.106). 

É o mesmo que acontece na mídia contemporânea, que cria expressões cômicas para 

situações antiéticas, como casos de corrupção, também citados por Minerbo (2007, p. 

106), “dança da pizza”, “anões de orçamento”, que nos dessensibilizam a corrupção 

escandalosa que ocorre no país, tornando esses acontecimentos cotidianos. 

Nossa sociedade está praticamente “acostumada” não somente com problemas políticos, 

mas também com a violência.  

A insensibilidade a certas situações também é condição de possibilidade para 

certos crimes que denominei, por falta de termo melhor, crimes 

contemporâneos – homicídios em que um filho mata a mãe, ou a mãe mata o 

filho, sem que possamos identificar ali elementos trágicos. Ao contrário, os 

motivos para esses crimes são “utilitários”. (MINERBO, 2007, p. 106).  



Atualmente, as noticias mais repercutidas são de latrocínios – assaltos em que a vitima 

também é assassinada – e de roubos cometidos por menores. Mostrando que, ainda hoje, 

existem jovens como Alex. 

A forma distante e seca de Alex fazer tudo o que faz, sua violência não 

visualmente violenta – devemos lembrar que as músicas clássicas e as 

coreografias transformam as cenas das brigas, como aquela do estupro da 

gangue de Billy Boy, em um atraente, estranho e ambíguo balé para o qual 

fomos convidados –, sua sexualidade sem sensualidade e sem erotismo e, por 

fim, sua adesão amoral a qualquer moralidade que se apresente, tudo vem 

ressaltar para nós os critérios e parâmetros com que construímos a nossa 

própria moralidade, com quais valores nos percebemos e orientamos a nossa 

própria inserção no mundo que nos cerca. Ao nos mostrar alguém 

aparentemente sem valores, Kubrick acaba nos forçando a reavaliar os 

valores que orientam a nossa própria conduta e a sua homogeneização. Nos 

mostra até mesmo aqueles valores que nem percebíamos que tínhamos, e que 

ele coloca em questão com as imagens que nos propôs – e para as quais não 

havíamos encontrado nenhuma ligação e importância coerente com o próprio 

desenrolar da história, mas que, só por existirem, invadem lugares escondidos 

de nossa própria visualidade e, consequentemente, de nossa própria 

moralidade. (MENEZES, 1998, p. 54-55) 

Ao invés de nos dessensibilizarmos com o filme, nosso incômodo inicial deve mantido 

porque, afinal, “existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar 

diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável 

para continuarmos a olhar ou a refletir”. (FOUCAULT apud MENEZES, 1998, p. 60). 
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