
Uma ciência disciplinar 

“Minha esposa foi brutalmente estuprada, sabe? Fomos atacados por 

delinquentes juvenis nesta sala em que estamos. Disseram que foi pneumonia, mas 

eu sei o que foi, uma vítima da era moderna, pobre garota. Agora você, outra vítima da 

era moderna, mas você pode ser ajudado”. Na parte final do filme Laranja Mecânica, o 

transtornado e aleijado escritor Alexander fala estas palavras a Alex. O dito intelectual 

“subversivo”, que teve o movimento das pernas comprometido pelo próprio 

protagonista/antagonista e seus drugues, responsabiliza a modernidade pela 

ultraviolência e sadismo de Alex e, consequentemente pela morte de sua esposa. 

A modernidade que observamos no sublime e transcendente longa-metragem 

de Stanley Kubrick não é muito diferente da que o homem vive desde meados do 

século XX. O mundo de Alex, do escritor Alexander e de todos os outros personagens 

do filme existe, de forma quase ambígua, paralela e perpendicularmente à sociedade 

em que vivemos. Os infortúnios e desventuras sociais, econômicos, políticos e 

culturais são oriundos tanto do regime político quanto da natureza humana. 

Algumas características do “mundo real” são bastante acentuadas na telona e 

certos aspectos chegam a ser ligeiramente desvirtuados. A essência da configuração 

social, no entanto, é praticamente a mesma. Tanto em Laranja Mecânica quanto no 

mundo moderno, as pessoas vivem em um ambiente ambíguo e sufocante, em um 

sistema de vida que flutua assustadoramente entre a democracia de massas e o 

totalitarismo. 

Nesse sentido, filósofos e sociólogos começaram a refletir desde o século XIX 

sobre as peculiaridades e relações que seriam e continuam sendo estabelecidas pelo 

chamado “mundo moderno”. Enquanto Alex de Tocqueville falou com receio sobre 

uma possível “tirania da maioria”, Hannah Arendt identificou a “atomização do 

indivíduo e da sociedade” e Daniel Bell viu o estreitamento das relações e o 

desvirtuamento do ser humano em razão das transformações capitalistas. Todos estes 

conceitos estão presentes, de forma distinta, no mundo de Laranja Mecânica. 

Ainda no que se refere ao campo da modernidade, vale destacar o que Walter 

Benjamin escreveu em A modernidade e os modernos: “Os obstáculos que a 

modernidade opõe ao élan produtivo natural do indivíduo encontram-se em 

desproporção com as forças dele. É compreensível que o indivíduo fraqueje, 

procurando a sorte. A modernidade deve estar sob o signo do suicídio que sela uma 

vantagem heroica que nada concede à atitude que lhe é hostil. Esse suicídio não é 

renúncia, mas paixão heroica. É a conquista da modernidade no campo das paixões”. 

No caso do protagonista/antagonista Alex, seu “élan produtivo” e suas forças 

internas trabalham no sentido da ultraviolência e do sofrimento físico e psicológico do 

outro. Para se certificar do sucesso de sua “missão”, ele e seus drugues ainda bebem 

o estimulante moloko. Após ser preso e submetido ao tratamento de “cura criminal”, 

Alex acaba sendo alterado pela ciência e pelo sistema social e busca o suicídio como 

forma de escapar de um comportamento hostil à sua configuração mental e física. 



O processo de lavagem cerebral pelo qual Alex passa, inclusive, está muito 

próximo do que acontece com o protagonista do livro 1984, Winston Smith. Em 

consequência da intensa tortura e da excruciante dor física e psicológica, ambos têm 

reações mentais e corporais modificadas de acordo com a vontade do regime 

controlador. Na última cena do filme, mais especificamente, Alex é procurado pelo 

ministro do interior de sua nação para atuar como “garoto propaganda” do governo. Na 

visão da sociedade que o rege, Alex representa em Laranja Mecânica o mesmo que 

Pink significa no álbum The Wall, do Pink Floyd: mais um elemento fortalecedor do 

sistema e base para a manutenção e legitimação do poder. 

Ainda no que tange ao poder e a seus mecanismos, Vigiar e Punir, de Michael 

Foucault, aparece como obra fundamental. No livro, o sociólogo e filósofo francês 

analisa a sociedade moderna, seus regimes políticos e suas formas de “majoração do 

poder”. Além da força do discurso e do poder das palavras, Foucault coloca os 

“dispositivos disciplinares” como elementos essenciais aos padrões sociais e políticos; 

são instrumentos e táticas que possibilitam a estratégia maior de criar e educar os 

indivíduos, de modo que eles se enquadrem na sociedade vigente. Os dispositivos 

disciplinares tornam as pessoas adaptáveis e produtivas para a articulação 

estabelecida. 

Partindo de tal constatação de Foucault, verifica-se que o “tratamento” a que 

Alex foi submetido se configura como um forte dispositivo disciplinar. Ao fazer com que 

o protagonista associe violência, sexo e até mesmo a Nona Sinfonia de Beethoven à 

uma dor insuportável e a um enjoo agoniante, os cientistas moldam Alex à maneira e 

às regras que o regime estabelece e o transformam de modo que suas atitudes não 

possam escapar do controle de que detém o poder.  

O sofrimento de Alex, inclusive, relaciona-se ao que Foucault postulou como 

forma de punição “efetiva” em Vigiar e Punir: “O poder sobre o corpo, por outro lado, 

tampouco deixou de existir totalmente ate meados do século XIX. Sem dúvida, a pena 

não mais se centralizava no suplicio como técnica de sofrimento; tomou como objeto a 

perda de um bem ou de um direito. Porem castigos como trabalhos forçados ou prisão 

- privação pura e simples da liberdade – nunca funcionaram sem certos complementos 

punitivos referentes ao corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, 

masmorra”. 

Na sociedade moderna de Laranja Mecânica, o governo e a ciência querem 

vigorar sobre o mundo por meio da ordem. Prioriza-se a técnica, a ciência 

“iluminadora” e a capacidade mental humana como ética dominante. No filme, tais 

aspectos são levados em conta pelos policiais e autoridades como meio principal de 

se controlar a aberração ultraviolenta e sádica que Alex é. A crença na ciência é a 

crença que o regime tem no tratamento de Alex como a cura de sua criminalidade. 

Por fim, a lógica que se estabelece na moderna sociedade de Laranja 

Mecânica é a diacronia. Tal conceito, bastante abordado pelo sociólogo alemão 

Norbert Elias, refere-se às disparidades e incompatibilidades entre o controle social e 

o autocontrole. Ao mesmo tempo em que há a tentativa de domínio e majoração do 

poder por parte das autoridades, o regime não consegue controlar os indivíduos, suas 

idiossincrasias e os fenômenos que vão além do planejado e controlado pela ciência. 



Elias aponta que, “na verdade, [a limitação dos instintos] é cultivada desde 

tenra idade no indivíduo, como autocontrole habitual, pela estrutura da vida social, 

pela pressão das instituições em geral, e por certos órgãos executivos da sociedade 

(acima de tudo, pela família) em particular. Por conseguinte, as injunções e proibições 

sociais tornam-se cada vez mais partes do ser, de um superego estritamente 

regulado”. 

Alex, no entanto, não pôde ser controlado e nem regulado pela família e pelos 

parâmetros sociais até o momento em que foi submetido ao tratamento Ludovico. O 

que acontece com Alex é uma tentativa (falha, vale dizer) que a ciência e o governo 

fazem, com essência correcional, no sentido de controlar seus instintos naturais e 

torná-lo um ser físico e racional ao extremo. Ainda assim, no final do filme, o 

protagonista/antagonista, continua a desconstruir e reverter os processos e 

parâmetros que lhe são estabelecidos. Por ironia, o coma causado por sua tentativa 

de suicídio reverte o tratamento e, ao escutar a mágica e soberba Nona Sinfonia de 

Beethoven, ele percebe que está efetivamente “curado”. 
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