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II RELATO CRÍTICO – Modernidade de Fausto a Laranja Mecânica 

 

Contextualizando os assuntos abordados em sala nessa segunda parte da 

disciplina com o filme Laranja Mecânica, podemos dizer que o filme seria o auge 

cronológico de tudo o que foi discutido. Considerando o filme que iniciou essa segunda 

parte da disciplina, Fausto, e este que finaliza, Laranja Mecânica, temos simbolicamente 

os dois lados opostos de uma linha cronológica sobre a modernidade, a gênese do 

homem moderno em Fausto, com o rompimento dos paradigmas medievais e o advento 

da cidade, espaço para a organização da sociedade, e o seu auge em Laranja Mecânica 

com uma crítica a ordem social.  

Contudo a oposição entre os filmes não é apenas cronológica. Em Fausto 

notamos alguns aspectos da modernidade construtiva como a busca do progresso e da 

razão pela ciência, enquanto que em Laranja Mecânica percebemos alguns aspectos da 

modernidade crítica como a contradição e a contestação da ordem social e da 

racionalidade científica. A modernidade em Fausto é a que cria e em Laranja Mecânica 

a que inova e repensa. 

No primeiro filme, Fausto, personagem central, encontra-se em meio a desordem 

de sua vila, situação que remete aos tempos medievais, e incomoda-se com isso, além 

de uma desordem social e dos espaços, há também as doenças que contribuem ainda 

mais para o caos. Ele, como médico, busca tratar essas enfermidades, mas desanima-se 

frente a fome, uma fome que simbolicamente podemos entender como a ânsia pela 

ordem, pelo progresso e pela razão, a mesma que o leva a ceder ao diabo.  Mas este, 

como símbolo de uma cultura material que rege a modernidade, o desvia de seus 

objetivos e o conduz aos prazeres mundanos que têm suas consequências, e obrigam-no 

a fugir condicionado pelo próprio diabo. É nessa jornada de fuga que Fausto torna a 

razão e consegue livrar-se do diabo, que nessa parte da trama também assume o símbolo 

do medieval, pois tenta prender Fausto as trevas da ignorância. A cena que melhor 



ilustra esse rompimento, do pensamento medieval para o moderno, é quando Fausto 

encontra um gêiser e a princípio assusta-se, mas em seguida afirma entender como ele 

funciona, fazendo uma referência ao domínio da natureza rumo a ciência e a razão. E é 

exatamente essa abordagem simbólica da transição do medieval para o moderno a razão 

de o colocarmos como uma representação da gênese do homem moderno. 

Por outro lado, em Laranja Mecânica a abordagem é sobre o que permeia a vida 

moderna, uma critica a ordem social estabelecida, em especial ao regimento dessa 

ordem por um sistema de poder, o que podemos interpretar como consequências do 

advento da vida em sociedade, cujo nascimento é referendado em Fausto, ou seja o 

ponto aonde chegou esse homem moderno. 

Em Laranja Mecânica temos Alex como personagem central, um delinquente 

juvenil que aprecia Beethoven, uma contradição simbólica entre a decadência moral em 

que se encontra e a erudição, elemento recorrente ao longo do filme. Na primeira parte 

Alex mostra ao público o seu “horrorshow de ultraviolência” cometendo atos de 

violência junto com seus companheiros, como espancar um velho bêbado, lutar com 

uma gangue rival e invadir uma casa e estuprar a dona frente ao marido escritor. Nestas 

cenas fica expressa a ausência de qualquer tipo de ordem, aquela que tanto ansiou o 

homem no início dos tempos modernos, inclusive a fala do velho bêbado afirmando não 

existir mais ordem nem lei mostra isso, bem como a indiferença de Alex ao que possa 

vir a acontecer.  

Após mais ato de delinquência que culmina em uma morte, Alex é traído por 

seus companheiros e acaba sendo preso. Na prisão ele descobre a oportunidade de poder 

ver-se livre participando de um experimento proposto pelo governo a fim de “curar” a 

criminalidade. O tratamento consistia a um tipo de pressão mental e psicológica, 

submetendo o paciente a cenas de violência das quais era impedido de desviar o olhar 

ao mesmo tempo em que uma droga provocava-lhe náuseas, condicionando as ações 

violentas.  Depois desse tratamento Alex é considerado curado e é solto, mas ao tentar 

retornar a sua vida, começa a sofrer na pele a violência provocada na primeira parte do 

filme e vê-se impedido de reagir devido ao efeito do tratamento. Aproveitando dessa 

condição de Alex, o escritor cuja esposa fora estuprada, utiliza o rapaz para atingir o 

governo vigente, a fim de tentar impedir a sua reeleição. Para tal, provoca Alex aos 

efeitos do tratamento a tal ponto que o mesmo tenta suicidar-se numa ação não muito 

bem sucedida, pelo menos não para ele, pois a indignação popular frente a “crueldade” 

do método de tratamento põe em jogo a credibilidade do governo.  



Podemos assim notar o quão frágil é esta suposta ordem que se estabeleceu no 

tempo moderno, e quantos elementos a constituem – relações de poder, manipulação, 

violência – e a crítica a ela é bastante evidente no filme.  Nesse sentido diversos 

elementos simbólicos são utilizados ao longo das cenas, um exemplo é a cena quando 

Alex retorna a casa após a noitada de “horrorshow” e as ruas e mesmo o hall do seu 

conjunto habitacional encontram-se cheias de lixo, refletindo uma crítica a ordem do 

espaço social e público. 

 

 

 

 


