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Sinfonia: o encontro de sintonias e dissonâncias. 

Não é preciso ser especialista em música para perceber os encontros e desencontros de 

uma sinfonia. A nona sinfonia de Beethoven é um belíssimo exemplo, as notas vão se 

encontrando e construindo o início da melodia a partir do silêncio. Elas se juntam de 

maneira glamorosa e vão alcançando intensidades inimagináveis. Ora juntas, em 

sintonia, regressam a pausa silenciosa, ora se impõem com força aos nossos ouvidos.  

Então, é incorporado o ritmo frenético que depois desacelera e finda ao silêncio com 

idas e voltas. Essa maravilhosa música repete essa receita mágica com itens inovadores 

a cada passada, alcançando da ordem ao caos em fração de segundos. Depois, do 

desnorteante incomodo, tenta restabelecer a harmonia novamente, e assim, prossegue 

até o seu fim. 

As sinfonias podem ser consideradas uma metáfora interessante para o desenvolvimento 

do homem e sua relação com o mundo, a partir da perspectiva dessas sintonias e 

dissonâncias. Por exemplo, o silêncio inicial da nona sinfonia é a representação da 

natureza. Assim que começam as primeiras notas, podemos relacionar com as primeiras 

interferências do homem. Várias notas se juntam e entram em sintonia para construir 

algo maior: a cidade e a ciência. Ora retraem, mas depois se impõe com intensidade. É o 

início do modernismo que passa a acelerar. Mas, tem horas que desacelera, são a junção 

da resistência daqueles que não aderiram com a crítica. E depois acelera novamente de 

forma pungente até alcançar o ritmo frenético. São a segunda e a terceira fase do 

modernismo. E então, as notas parecem não estarem mais sintonizadas, era o começo 

das maiores críticas, a falta de respostas para muitos problemas da época, o início da 

dissonância até chegar ao caos, ou seja, o pós-modernismo. 

É sobre esse contexto que o jovem Alex está inserido. O amante das músicas clássicas e 

principalmente da nona sinfonia de Beethoven é a síntese dos problemas pós-modernos 

que o modernismo não consegue resolver. O jovem bastante particular, egoísta e 

arruaceiro do filme Laranja Mecânica, mentia para os pais com o intuito de faltar na 

escola para encontrar com a sua gangue e procurar atividades que envolvessem, 

principalmente, violência e estupro. 

Um dia, Alex ao invadir uma casa e brigar com a dona, tenta fugir do local quando  

escuta o barulho da sirene da polícia. Porém, ele é traído pela sua própria gangue em um 

momento de vingança que o fere e o abandona. Ele é detido e sentenciado 14 anos por 

assassinato. 

Durante dois anos, o protagonista tenta mostrar um comportamento exemplar. Ao ficar 

sabendo do tratamento Ludovico (um tratamento Behaviorista que busca controlar essa 

violência, associando o usuário a náuseas a partir de medicações) se manifesta 

interessado em servir de cobaia para o estudo, já que após 1 ou 2 semanas estaria livre.  

É válido fazer uma análise desse trecho. O que significa esse tratamento? e acordo com 

o próprio filme, ele tenta resolver esses problemas como a violência e o estupro de 

maneira permanente no indivíduo, a partir de remédios que o induzem a sentir náuseas 

no momento em que está associado à violência sexual e física, condicionando a pessoa a 

sentir esses desconfortos físicos sempre que vivenciasse situações parecidas. Ou seja, a 



partir dos problemas dessa transição do modernismo para o pós-modernismo, como por 

exemplo, a ultraviolência e a super lotação dos sistemas penitenciário. Há ainda, a 

tentativa de manter controlado esses problemas, que é prometido a solução eterna. É a 

promessa inicial da ciência de resolver os problemas do mundo, essa é uma promessa do 

modernismo, que parece funcionar em um primeiro momento. Já que Alex parecia 

definitivamente “curado”. 

Ao sair e se deparar com essas vivências, Alex passa a ser vítima desses sintomas 

físicos e da falta de preparo da sociedade com a readaptação e inserção daqueles que 

passaram pelo sistema penitenciário. 

E então, em uma sequencia de fatos, Alex, busca por ajuda e é acolhido por uma de suas 

vítimas dessas algazarras, um escritor, que a princípio não o reconhece. Porém, ao 

lembrar do jovem e sentir todo a dor causada por ele, tanto pela morte de sua mulher, 

quanto pela sua paralisia dos membros inferiores. 

O escritor resolve se vingar, trancando-o em um quarto e obrigando-o a escutar a nona 

sinfonia de Beethoven. Curiosamente, no tratamento, Alex havia sido condicionado a 

sentir uma repulsa pela sua inspiração favorita, pois ela tinha sido utilizada em uma de 

sua sessões de tratamento. 

Não aguentando as sensações físicas causadas por essa situação, ele tenta o suicídio 

atirando-se pela janela. Essa tentativa acaba criando uma crítica muito forte contra o 

atual governo conservador que propunha essa metodologia de tratamento. 

O interessante é que após Alex recuperar ele é visitado pelo Ministro de Interior (o 

mesmo que o aceitou para fazer parte do programa) e o convida para fazer parte do 

governo, ajudando nas eleições desse partido conservador em troca de um bom salário e 

bons benefícios. É válido comentar que nesse momento, Alex parecia ter voltado ao 

normal e é o que comenta no final do filme “definitivamente, estava curado”, 

imaginando-se transando com uma mulher na neve com a nona sinfonia de fundo. 

  

Voltado para a análise inicial, o que isso significa? É o modernismo mantendo suas 

influências, representado pelo governo conservador tentando se manter no poder. Ao 

mesmo tempo que o modernismo não consegue resolver os problemas considerados 

agora pós-modernos. O que era visto como uma solução, não era permanente, não 

previa outros problemas como a inserção desse jovem na sociedade. Era a nona sinfonia 

de Beethoven preponderando suas dissonâncias e o caos de maneira harmoniosa, uma 

nova era, com novos problemas, novas questões. Era a música no seu auge inquietante, 

juntamente das sintonias de fundo.  

 


