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A proposta de discussão crítica do filme “Laranja Mecânica” desdobra-se em uma 

gama de possibilidades tão rica quanto à extensão da cultura eternizada em seu 

enredo e, portanto, seria uma pretensão grosseira querer englobá-la por inteira. Sendo 

assim, optei por uma abordagem um tanto quanto pessoal, mas que, sobretudo, não 

escapa à centralidade dos argumentos. 

De uma maneira geral, é possível dizer que “Laranja Mecânica” é um filme-fetiche para 

o público adolescente. Seja pela estética pop, seja pela temática desenrolada. De fato, 

o jovem está no olho da lupa com que a película pauta o seu universo imaginado e, 

por isso, há a identificação direta deste espectador com o filme.  

É também o jovem aquele que mais se depara, na dinâmica de seu dia a dia, com as 

questões relacionadas à dimensão corporal, devido à rápida e intensa transformação 

que o corpo sofre neste período da vida. Tendo assistido à “Laranja Mecânica” 

enquanto jovem o que mais me impactou na obra, então, foi a posição ocupada pelo 

corpo em seu contexto de modernidade. 

As colocações do sociólogo francês David Le Breton sobre a corporeidade são, 

portanto, um bom ponto de partida para começar uma reflexão sobre o tema. Em 

“Antropologia do corpo e modernidade”, Le Breton diz que: 

 “(...) as representações do corpo, e os saberes que as alcançam, são tributários de um estado 

social, de uma visão de mundo, e, no interior desta última, de uma definição de pessoa. O 

corpo é uma construção simbólica, não uma realidade em si. (...) O corpo parece evidente, 

mas, definitivamente, nada é mais inapreensível. Ele nunca é um dado indiscutível, mas o 

efeito de uma construção social e cultural.”
1
  

A pessoa e o corpo de “Laranja Mecânica” são construídos a partir da sociedade e 

cultura da modernidade. Remetendo aos anos do Renascimento europeu, mas 

atingindo seu auge em meios à industrialização, a modernidade significou o 

sentimento novo para o homem de ser um indivíduo, antes de ser o membro de uma 

comunidade. Neste sentido, o corpo se constitui como uma espécie de fronteira que 

delimita as diferenças entre um homem e outro, fator de sua individuação.  

Ao mesmo tempo, a modernidade significa o abandono da visão teológica da natureza, 

que leva o indivíduo a considerar o mundo que o cerca como uma forma pura, 

indiferente, uma forma ontologicamente vazia que, doravante, somente a mão do 
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homem tem autoridade para fabricar. A individuação do homem é concomitante à 

dessacralização da natureza. Assim, a definição moderna do corpo implica que o 

homem esteja separado do cosmo, separado dos outros, separado de si mesmo. “O 

corpo é o resíduo destes três retiros.”2  

Apartado, ou melhor, apartando-se de um todo holístico por meio destes processos 

modernos, é possível dizer que o homem esteja significativamente colaborando para a 

dissolução de seu senso de empatia. A resposta a essa incapacidade de identificação 

com seus semelhantes pode vir sob o ímpeto da violência que, levado ao extremo, 

torna-se hábito, como é o caso de “Laranja Mecânica”.  

Desfeitos os laços sociais, não há mais o império de uma moral, já que esta é relativa 

a um conjunto de regras de conduta consideradas válidas pela comunidade humana 

em determinado período de tempo. O corpo individualizado não está sujeito a esta 

moralidade compartilhada e, também por ter sido tornado objeto diante da pessoa que 

o possui (“meu corpo”), é instrumento da produção de violência (“produção” inclusive 

no sentido mecânico), expressão da liberdade permissível diante de uma situação em 

que o sujeito (e o prazer pessoal) podem se expandir respeitando apenas a lei do 

desejo, porque não existe nada mais que os contenha. 

Por outro lado, o “tornar-se indivíduo” pode ser signo de outras tantas liberdades: o 

corpo-objeto pode ser instrumentalizado para a Arte, por exemplo. Entendo aqui que 

somente com o desabrochar da modernidade foi possível a autonomização do artista 

enquanto sujeito. É um pouco do que nos fala Norbert Elias em “Mozart: Sociologia de 

um gênio”: 

“Na arte artesanal, o padrão de gosto do patrono prevalecia, como base para a criação 

artística, sobre a fantasia pessoal de cada artista. A imaginação individual era canalizada, 

estritamente, de acordo com o gosto da classe dos patronos. Na outra fase, os artistas são, em 

geral, socialmente iguais ao público que admira e compra sua arte. No caso de seus quadros 

principais, o establishment dos especialistas num dado país, os artistas enquanto formadores 

de opinião e a vanguarda artística são mais poderosos que seu público. Com seus modelos 

inovadores, podem guiar para novas direções o padrão estabelecido de arte e então o público 

em geral pode ir lentamente aprendendo a ver e ouvir com os olhos e ouvidos dos artistas.”
3
  

O artista autônomo, à parte da classe que representa (representava?), vê-se livre para 

produzir orientado por sua expressividade singular. A radicalização deste efeito 

fascinante de invenção individual desemboca na Body Art, onde o corpo-objeto do 

artista é utilizado como suporte ou meio de expressão. “O corpo entra em cena em sua 

materialidade”.4  

Na modernidade, embora o corpo esteja desintegrado na dualidade em relação à 

pessoa, a condução dos fluxos de ação resultantes desta separação está submetida a 

uma escolha do indivíduo. Por um lado, pode-se extravasá-los com indiferença e fruir 

de uma liberdade envolta da mais fria violência. Entretanto, pode-se, por outro, 

desenvolver a consciência da liberdade do corpo e expressar através da Arte os 
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desejos usualmente contidos, como fez Stanley Kubrick, nos confrontando com a 

“Laranja Mecânica”. 

 

 

 

 


