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Laranja Mecânica (1971) é um dos filmes mais cultuados do cinema. 

Dirigido pelo estadunidense Stanley Kubrik, o filme é uma adaptação do 

romance distópico do inglês Anthony Burgess. A história fala do jovem Alex que 

vive em uma Inglaterra futurista e tem uma gangue de amigos (drugues) que 

sai pelas noites para praticar um pouco de “ultraviolência”, estuprando 

mulheres, agredindo pessoas, usando drogas e roubando. Alex mente para 

seus pais, faltando à escola para depois sair com seus druguis de noite, até 

que é capturado pela polícia após o assassinato de uma de suas vítimas. 

Depois de um tempo na prisão Alex aceita participar de um projeto que o 

libertaria em apenas 2 anos ao invés dos 14 que fora condenado. O tratamento 

é a lavagem cerebral que tenta eliminar os pensamentos violentos os 

associando com um mal-estar físico (e involuntariamente com uma de suas 

músicas preferidas: a 9ª sinfonia de Beethoven). 

O filme é uma crítica à sociedade daquela época, porém também 

poderia ser interpretado como uma crítica ao nosso tempo presente. Essa 

crítica é feita de maneira bastante irônica, satírica e abrangente, com vários 

aspectos da modernidade sendo tratados no filme. Tudo parece (e 

provavelmente foi) extremamente estudado e planejado, desde o roteiro até os 

cenários e movimentos de câmera.  Na época de realização do filme as 

discussões acerca da chamada pós-modernidade estavam surgindo e na obra 

existem muitas características desta nova era como, por exemplo, as crises de 

ideologias, religião e família; o crescimento de novas tecnologias e como isto 

afeta a vida das pessoas; a solidão e falta de comunicação e em oposição à 

esta falta de comunicação entre as pessoas a grande quantidade de 

informações que recebemos dia-a-dia. 

A questão principal do filme é como a violência está incorporada no ser 

humano e a repressão da mesma não altera esta característica. O homem veio 

para a cidade e foi obrigado a se organizar para conviver com um número cada 

vez maior de pessoas em um espaço pequeno. Diferentemente da idade 

média, nas cidades passa a haver cada vez mais a privacidade e a coletividade 

vai deixando de existir. No primeiro momento dessa nova configuração pensa-

se de um modo positivista, racional como a solução para os problemas do 

futuro, porém com o passar do tempo começou-se a ver que talvez essa não 



seja a melhor maneira de lidar com a situação e assim apareceram as 

consequências ruins da modernidade e críticas começaram a surgir. A violência 

mostrada no filme (pelo menos em parte) pode ser entendida como uma destas 

consequências. 

A primeira sequência do filme é uma das noites da gangue com muito 

“horrorshow” e “ultraviolence”. Logo após esta sequência Alex volta para sua 

casa e uma das primeiras críticas ao modernismo chama a atenção: o 

ambiente onde vive Alex, um condomínio municipal. Esta casa do protagonista, 

que mora com sua mãe e pai, lembra muito os projetos de conjuntos 

habitacionais típico de arquitetos modernistas como Le Corbusier. O lugar que 

seria de convivência entre as pessoas dentro do próprio condomínio está 

completamente destruído e não se veem pessoas nestes lugares, apenas Alex 

e seus amigos. A degradação deste ambiente pode ser interpretada como uma 

crítica ao projeto modernista de arquitetura que quis racionalizar a urbanística, 

mas acaba fracassando. Há um grande contraste entre o ambiente interno da 

casa com os espaços comuns, enquanto fora é tudo cinza e destruído a casa 

de Alex é super colorida e cheia de objetos, uma decoração completamente 

kitsch. 

A crise de religião também pode ser vista no filme. Os personagens do 

filme não têm valores religiosos, a igreja já não tem o respeito que antes tinha. 

Na primeira cena do quarto de Alex aparece uma estátua com Jesus; em certo 

momento o protagonista tortura Jesus e também há um padre na instituição 

onde Alex é recondicionado. O padre é desprezado pelos detentos e ao mesmo 

tempo o estado é muito mais importante do que religião ou moral, prova é a 

cena em que o padre tenta expor críticas ao resultado do tratamento em Alex e 

é desprezado por todos. 

A família também é outra que se mostra esfacelada no filme, primeiro 

Alex mal interagia com seus pais e apenas mentia para eles. Depois que volta 

já ‘curado’ e tentando encontrar apoio, foi substituído, teve seus pertences 

penhorados e é expulso da casa. A partir daí começa a buscar um lar, porém 

nunca o encontra e ninguém parece se importar realmente com Alex, mesmo 

ele sendo o centro de várias notícias e de comoção social.  

A mídia também tem um papel importante no filme, as pessoas sempre 

estão lendo jornais e as opiniões são quase que ditadas pela mídia. Os limites 



entre liberdades individuais e o controle do estado e da mídia são explorados. 

As liberdades dos personagens acabam lhes tornando reféns, prisioneiros da 

liberdade sem limites. Ao final, porém, a imprensa parece ter mais poder que o 

Estado, como é mostrado no final do filme com o governador com medo da 

imagem manchada pelos artigos nos jornais.  

A sociedade de Laranja Mecânica, assim como a nossa é baseada em 

aparências e imagem. Fato que é mostrado tanto na preocupação do político, 

quanto da família de Alex ao não aceitá-lo e também está presente nos 

figurinos e cenários.   

Todas estas críticas à modernidade só se confirmam como sendo a 

intenção do diretor (que também roteirizou o filme) que chega a colocá-la na 

boca dos personagens Mr. Alexander e do próprio Alex “Você é uma vítima da 

modernidade.”. 
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