
         

 

 

                          “Quando um homem não pode escolher, ele deixa de ser homem” 

 

   Entro na sala do cinema, escolho uma poltrona. Tenho preferência pelas do fundo,  em 

direção ao centro da tela.  Antes do filme começar, o cinema deixa uma música ambiente ligada e 

a tela acesa numa imagem fixa sobre algo a respeito de bicicletas e cidadania, todos aqueles que 

já estão sentados dentro da sala estão parados olhando para a tela (embora a imagem seja fixa). 

As vezes se entreolham. A musica era um pouco insuportável pela repetição e tom de voz, os 

cantores declaravam a esperança de uma vida feliz a dois e os planos de abrir uma padaria para 

“vender pão quentinho à noite/café com broa de dia”, acompanhado por um violãozinho fofo. 

Para tentar entender melhor essa história, resolvi pesquisar no Google de quem seria essa musica 

e descobri que a letra é da irreverente banda dos anos 80 Premeditando o Breque, mas a versão 

que tocava no cinema certamente deveria ser de algum grupo da nova mpb-fofo-paulistana. 

Engraçado como a versão original da musica, com guitarra e a bateria clássica dos anos 80, muda 

toda a percepção sobre a mensagem da letra. Percebe-se uma aproximação com a musica brega, 

com um deboche sincero, ao invés do bom-mocismo tipico dos nossos tempos que pude perceber 

na versão que ouvi no cinema. Por cerca de dez minutos fomos todos obrigados a ouvir aquilo 

(acredito que tenha tocado mais uma ou duas musicas do mesmo grupo musical) e a olhar para a 

imagem de uma árvore feita de bicicletas, foi uma sensação estranha até, não tinhamos muitas 

escolhas ali naquela sala fechada e escura, queríamos garantir a nossa poltrona numa boa 

localização para a hora do filme.  

  FIM. A música silencia e a tela escurece. Algumas mensagens de recomendações do 

funcionamento da sala do cinema, saídas de emergência, equipes de brigada de incêndio, 

mantenham a calma, está tudo sob controle. Ok.  

  O filme começou. Somos invadidos por um vermelho intenso e a sonoridade que vem 



num crescendo de uma orquestra poderosa junto a efeitos sonoros característicos de um 

futurismo pensado pela década de 60. A sensaçao de estar em uma sala controlada se intensifica 

pelo poder que o conjunto imagem/som exercem sobre o corpo, o vermelho não é por acaso, 

carregada de simbologias, essa cor nos coloca em estado de alerta. Apesar disso, não podemos 

fazer absolutamente nada, estamos completamente tomados pelo espaço.  Alex, o personagem 

principal do filme surge na tela, com um olhar perverso e profundo nos encara ofegante, os 

olhares perdidos de seus companheiros nos indicam que Alex está no controle, é ele a quem 

devemos temer. Estamos num MilkBar, a bebida representativa da maior inocência é aqui tratada 

como fonte de perigo:  o leite.  Esse é o tipo de ruído que a música ambiente da sala de cinema 

não soube explorar, e que encontramos no filme em diversos momentos. Laranja Mecânica é um 

filme que fala sobre a violência, a “velha ultraviolencia” como dizia Alex, e se utiliza dos mais 

fortes efeitos de imagem e som para potencializá-la, mas também se utiliza de alguns recursos da 

linguagem para infantilizá-la. O importante é perceber que nessa operação podemos concluir que 

(+)potencializaçao + (-)infantilização = normalidade. A violência é inerente a cada um de nós, 

necessária até, lidar com ela através de posições extremistas sempre será um problema.  

  Alex e seus drugies foram por um bom tempo um problema para a socidade em que 

viviam: espancavam mendigos, dirigiam em alta velocidade, estupravam mulheres, invadiam 

casas.. Não havia limites. Viviam em uma cidade do futuro, marcada pelo design e pelas cores 

vibrantes, parecia também uma cidade decadente com alguns espaços repletos de lixo e de 

pessoas que viviam uma felicidade forçada, como por exemplo a mãe de Alex, uma senhora que 

usava perucas e roupas coloridas joviais.  Há humor na decadência – como podemos notar 

também na musica brega que citei no inicio do texto – e esse é um artificio do qual o diretor do 

filme se utiliza para proporcionar uma leitura critica a um filme que fala de violência numa 

sociedade do futuro.  

  Como todo governo tem seu fim, Alex é posto numa enrascada pelos seus amigos  e acaba 

sendo preso.  Na cadeia, o sistema de recuperação dos presos era dado pela educação religiosa, 

aquela velha crença que perdura até hoje de que isoladamente a religião é  a grande cura para o 

ser humano.  Alex “progride” bem,  entende o que tem que fazer para sair da prisão. Numa visita 

do ministro do interior  que tinha o intuito de escolher uma cobaia para um novo projeto de 

recuperaçao de delinquentes, Alex vê a esperança de sair da cadeia mais rapidamente e dá um 

jeito de chamar atenção para ser escolhido.  O Projeto Ludovico consistia numa operação de 

lavagem cerebral, o jovem era exposto a imagens de violência –que sempre lhe deram muito 

prazer- ao mesmo tempo em que ouvia sua música preferida, a 9ª de Bethoveen, relacionadas a 

imagens insuportáveis do Nazismo.  Ao fim do tratamento, Alex é posto em um palco para 

apresentar os resultados através de algumas situações criadas pelos médicos.  Horrorshow, é tudo 

o que se passa. As situações são para pôr em prova o pulso de violência do paciente: sempre 

quando é levado a cometer algum ato ‘proibido’, começa a passar muito mal pois se recorda das 

imagens do tratamento.  A plateia é tomada por uma sensação de prazer e de missão cumprida: 

“acertamos”. A ideia de um total controle sobre a natureza do ser humano parece sedutora  até 

os dias de hoje. Além disso, parece sempre mais fácil corrigir algumas falhas pontuais de cima pra 

baixo, do que pensar num outro projeto de sociedade.  Apesar do personagem ser impedido de 

cometer atos violentos, a cena em questão é extremamente violenta no momento em que 

observamos até que ponto o homem pode se utilizar de estratégias que são legitimadas pela 

sociedade para destruir a natureza de outro homem. “Quando um homem não pode escolher, ele 

deixa de ser homem”,  a ideia da sociedade de controle tão presente no momento em que o filme 



foi produzido, em plena Guerra Fria, ainda hoje existe através dos mais sofisticados artifícios. 

Nesse sentido, o projeto moderno venceu. Não precisamos que alguem nos coloque clipses nos 

olhos para forçar-nos a ver o que querem que vejamos: nós mesmos escolhemos por isso. A 

sensação é de que até mesmo se formos críticos ao projeto de sociedade que estamos inseridos, 

nosso discurso não será dotado de nenhuma potência, como se tudo já fizesse parte do jogo, do 

script.  

  Ao fim do filme fica provado que o Projeto Ludovico era falho, o que punha em risco o 

governo vigente. Alex, após uma tentativa de suicidio, recebe a visita do Ministro do Interior no 

hospital e através de uma “agradável” conversa,  ouve o ministro se colocar à disposição dele e 

oferecer um bom emprego e a garantia de uma vida feliz, caso ele colaborasse na recuperação da 

imagem do governo. Alex sorria, numa mistura de euforia e ódio, posava junto ao politico para as 

muitas câmeras fotográficas que disparavam flashes. Alex estava curado. Não do jeito que o 

sistema da prisão ou do Projeto Ludovico haviam idealizado, mas tinha voltado a sua condição de 

ser humano. A sensação que dá é de que o filme funciona num looping infinito, o fim do filme é o 

inicio e vice/versa, as duas partes se completam. Um looping que dura mais de quarenta anos. 

  O filme termina ao som de “Singing in the Rain”- estou na mais completa paz-horrorshow 

com o peso todo do filme no corpo. Saio do cinema e entro num supermercado Pão de Açucar 

para comprar um suco e tudo parece vibrar em baixa frequência – musica baixa, uma bossa nova 

‘bem brasileira’ e dócil, todos falam baixinho. É o bom-mocismo de sempre. Corte abrupto.  

  

   

( Ao menos tenho acesso às imagens gravadas?) 
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