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Resenha Crítica do Filme “Laranja Mecânica”, Dirigido por Stanley Kubrick 

 

Laranja Moderna X Homem Mecânico 

 

Em uma sociedade moderna e aparentemente perfeita, Alex DeLarge (vivido 

por Malcolm McDowell) é completamente fora dos padrões. Líder de um grupo 

de “drugues”, cuja diversão é sair à noite para roubar, espancar mendigos, 

invadir casas e cometer estupros, ele não parece sentir que ao cometer estes 

atos está cometendo um crime. Além disso, o anti-herói-protagonista é dotado 

de uma inteligência acima do normal, apesar de não frequentar a escola e 

nota-se um desprezo deste com o homem moderno e a sociedade em geral 

através dos crimes que comete e o deboche que sempre está estampado em 

sua face.  

Até que, certo dia, ao invadir uma das casas e assassinar uma mulher, Alex é 

traído por sua gangue e condenado a 14 anos de prisão. Após cumprir dois 

anos, ele é escolhido para o teste de um novo tipo de tratamento - chamado de 

Tratamento Ludovico, cujo objetivo é diminuir a criminalidade no país e reduzir 

o número de presos nas cadeias. Alex parece não acreditar no sucesso do 

tratamento e resolve se submeter aos testes.  

O teste consiste em métodos um tanto originais, que levam o “paciente” a ser 

amarrado numa cadeira, com camisa de força, fios ligados na cabeça e um 

instrumento com grampos que fazem os olhos ficarem sempre abertos, a ver 

vídeos chocantes, sempre marcados por uma violência cruel, semelhantes às 

ações que o próprio Alex cometia em liberdade. Assim, ele passar associar o 

mal-estar à violência, e toda vez que tenta praticar algum ato violento, começa 



a passar mal. O tratamento é considerado um sucesso, mas logo começa a 

gerar diversos problemas.  

Após o final do tratamento, Alex é solto e considerado “curado”. Porém, ele 

começa a perceber que a sociedade não o aceita, justamente por ter sido 

acusado de assassinato, apesar de ter sido diagnosticado “livre” de seu mal. 

O filme, em sim, nos leva a pensar em vários pontos como, por exemplo, a 

sociedade futurista na qual Alex vive: Suas expressões que demonstram 

parecer algo que não são; as cores em tons pastéis nas casas, mas que, ao 

mesmo tempo, chamam a atenção. A arquitetura da cidade futurista na qual se 

passa o filme, de alguma forma, nos remete ao modernismo atual. As pessoas 

estão imersas em sua própria individualidade perfeita e Alex, ao cometer seus 

crimes, protesta contra esse modo de vida aparentemente perfeito no qual a 

sociedade vive. Percebe-se que Alex parece não se identificar com o homem 

moderno. Até ser preso, ele não considerava crime os atos que praticava. O 

tempo que passou na prisão o “domesticou”, a ponto de conseguir “curá-lo” e 

este sentir mal estar ao pensar em cometer crimes. E por fim, o filme tem um 

final surpreendente e nos leva a pensar se Alex continua “curado” e, 

conseqüentemente, continua sendo um “homem moderno” (para os padrões do 

filme) ou se retornou ao estado em que se encontrava antes de ser preso.   

 


