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LARANJA mecânica. Direção de Stanley Kubrick. Interpretação de Malcolm McDowell, 

Patrick Magee, Adrienne Corri e Miriam Karlin. Inglaterra/Estados Unidos: Warner Bros., 

1971. 1 DVD (137 min.), sonoro, digital, bilíngue: inglês e francês, legendado. Baseado na 

obra de Anthony Burgess.  

 

 

Violência, violação e Beethoven: os pomos da Laranja Mecânica 

 

Considerado um clássico da distopia
1
 moderna, Laranja mecânica narra a história 

do jovem Alex, líder de um grupo de delinquentes juvenis, que busca prazer na prática de atos 

ultraviolentos, como o espancamento de um velho mendigo, a luta contra uma gangue rival, a 

direção de um automóvel em alta velocidade para provocar acidentes de trânsito e a invasão 

de casas com o propósito de agredir física e emocionalmente os seus moradores. Em uma 

rotina marcada pela violência, Alex também encontra tempo para apreciar música clássica, 

especialmente a de Beethoven, que é a sua paixão. 

A trajetória de atos brutais praticados por Alex é interrompida quando ele invade 

uma casa, mata a moradora e acaba sendo condenado a 14 anos de prisão por esse homicídio. 

Encarcerado, toma conhecimento da possibilidade de tornar-se livre rapidamente, por meio do 

Método Ludovico, um tratamento que consiste na limpeza de todos os instintos agressivos (e 

até mesmo de autodefesa) dos prisioneiros. Submetido a tal experiência, em que cenas de 

violência e sexo lhe causam mal-estar físico – uma delas acompanhada pelo quarto 

movimento da Nona Sinfonia de Beethoven –, Alex retorna às ruas e torna-se vítima de quem 

foi algoz.  

Uma das vítimas de Alex, um escritor que foi duplamente violentado por este e 

por seus comparsas, ao ficar paralítico e viúvo (sua esposa faleceu após ter sido estuprada por 

Alex), acaba lhe dando abrigo quando ele bate à sua porta, todo ensanguentado por ter sido 

espancado por um grupo de mendigos idosos, em que um deles o reconheceu como seu 

agressor no passado. Ao cantar a música “Dançando na chuva” na banheira da casa do 

escritor, Alex é reconhecido por este não mais como um ex-prisioneiro submetido a um 

tratamento de recuperação (ou de lavagem cerebral), mas como o autor das agressões que 
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1 Entendida como antítese da utopia, que idealiza os sistemas sociais.  
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sofreu. Diante dessa constatação, faz a música de Beethoven ecoar pelo banheiro, provocando 

a tentativa de suicídio de Alex.  

No hospital, recuperando-se da queda por ter-se jogado da janela do banheiro do 

escritor, Alex volta a ser o que era antes: um rapaz debochado e agressivo. Percebendo que o 

Método Ludovico falhou em relação a Alex e que tanto a imprensa quanto a sociedade passaram a 

colocar em dúvida a eficácia desse tratamento, um funcionário do governo oferece um bom 

emprego a ele. Além de aceitar a oferta de trabalho, Alex considera-se curado de seu 

comportamento desviante, encerrando, assim, a narrativa que conta a sua história de delinquência 

juvenil.  

Partindo do relato para a análise crítica, Laranja mecânica é um filme perturbador 

seja por apresentar um protagonista que pratica violência gratuita e inexplicavelmente, e 

relativiza a ideia de certo e errado, o que nos faz ressignificar o seu nome Alex como A-lex 

([do latim “lei”], isto é, o não-lei ou fora da lei, como se diz); seja por mostrar uma aliança 

entre governo e ciência que também promove a violência, na medida em que força o 

prisioneiro, reconhecido por um número (no caso, Alex passou a ser chamado de 655321), a 

ser bom a qualquer custo – mesmo sabendo da sua inclinação para a má conduta –, por meio 

de um método duvidoso de recuperação, baseado em injeção de substância química 

combinada com a exibição de cenas de agressão física e sexo. 

Semelhante aos delinquentes da Colônia Górki que Anton Makarenko nos 

descreve em seu Poema pedagógico
2
, Alex também é desprovido do senso de coletividade, 

não se importando com os prejuízos causados à sociedade pelas suas transgressões. 

Observando as suas cenas de agressão e orgia sexual, é possível compará-lo ao criminoso nato 

(aquele que nasceu para cometer crimes) apontado por Cesare Lombroso e Henrique Ferri
3
. 

Entretanto, uma de suas vítimas – o escritor – acredita ser o jovem de comportamento 

desviante vítima da modernidade, não tendo culpa pelas infrações que comete. 

Pensando na definição que Teixeira Coelho
4
 nos dá de modernidade, entendida 

como a reflexão sobre o modernismo, que implica uma visão de mundo em um espaço–

tempo, podemos defender a ideia, seguindo a linha de raciocínio do escritor que foi agredido 
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2 MAKARENKO, Anton. Poema pedagógico. Tradução de Tatiana Belinky. São Paulo: Editora 34, 2012.  

3 Ambos os estudiosos foram representantes do período humanitário do Direito Penal. 

4 COELHO, Teixeira. Moderno/pós-moderno. 2. ed. São Paulo: L&PM, 1990.  
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por Alex, de que o grande responsável pela delinquência juvenil é o Estado, uma vez que 

todos nascem bons
5
 e só se tornam ruins quando o meio social favorece a maldade.  

Assim como os olhos de Alex são diferentes um do outro (o direito possui cílios 

postiços, enquanto o esquerdo não tem esse acessório), podemos analisar o filme de Kubrick 

por outra ótica, partindo da ideia de que o meio pode favorecer, sim, o desvio de conduta de 

quem vive nele, mas não o determina. Um exemplo de dissonância em relação ao meio social 

ou de não-determinismo é o personagem Guy Montag, do romance Fahrenheit 451
6
, que 

roubava alguns livros em vez de queimá-los, como era de seu ofício fazer, e acabou matando 

o bombeiro Beatty – chefe de sua corporação que tinha consciência de que “saber é poder” – 

por ele incendiar bibliotecas inteiras.  

Concluindo, pode-se dizer que Laranja mecânica é uma obra que narra as 

aventuras de um jovem cujas principais inclinações são a violência, a violação e a música de 

Beethoven, além de mostrar como o Estado, que tem a função de administrar a justiça, 

promove a reparação do dano causado pela delinquência juvenil. Nesse ponto, destaca-se a 

opção estatal pela alienação
7
 do prisioneiro, e não pela sua reeducação moral, revelando com 

isso o autoritarismo estatal, que não quer seres pensantes e questionadores, tampouco homens 

e mulheres que sejam sujeitos do processo de modernização pelo qual toda sociedade passa. 
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5 Nesse sentido, vale a teoria do bom selvagem de Rousseau que entende o homem como um ser naturalmente 
bom. 

6 BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima. Tradução de 

Cid Knipel. São Paulo: Globo, 2009. Coleção Globo de Bolso. Esta obra também é considerada uma distopia 

moderna. 

7 Entendida como “no hegelianismo, processo em que a consciência se torna estranha a si mesma, afastada de 

sua real natureza, exterior a sua dimensão espiritual, colocando-se como uma coisa, uma realidade material, um 

objeto da natureza.” (cf. HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001).  

 


