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Laranja Mecânica ( A Clockwork Orange) é um dos filmes que consegue mais 

bem retratar as características de uma sociedade moderna e a psicologia dos 

indivíduos desta sociedade. A sociedade moderna é encarada por paradoxos e 

afirmações, repressões e negação. A sociedade que respira as conquistas e glórias 

do modernismo, da sua semente científica e racionalista, onde tudo busca organizar, 

ou, ao menos, almeja essa organização. Sociedade que sublima o progresso e tem, 

com suas raízes positivistas, o lema de ordem. Sociedade que cresce 

quantitativamente e verticalmente, conquista os céus, mais de certo não possui o 

objetivo, como os medievais o tinham, de alcançar ao divino, mas de solucionar os 

problemas de um crescimento praticamente desenfreado de sua população.  

Alex, o protagonista, pode ser encarado como o filho da sociedade moderna, 

daquilo que de tudo que ela é capaz de gerar num indivíduo, mas, no caso de Alex, 

não se reprimir. A violência e a rebeldia são as características do protagonista, fruto 

talvez de tudo aquilo que é liberal, ou de tudo aquilo que se tenta frear do instinto 

humano e quase animalesco, mas não o consegue. Todo racionalismo e simetria 

que se perde com o movimento rápido das cidades, com o tempo acelerado e 

desenfreado que não permite pausas para reflexões, indagações ou simplesmente 

descanso. Toda ação gera uma reação, e toda causa tem um efeito. Alex é a 

essência da reação e do efeito do modernismo no homem. É aquilo que se exprime 

em fúria e desordem, o que ultrapassa as barreiras da contenção programada do 

Estado, mas que paradoxalmente, foi formado por ele. 

O condicionamento humano, proposto pelas teorias de Skinner, é um aspecto 

marcante no filme, e desempenha papel fundamental em seu entendimento. É 

sabido que se trata de um tema que busca demonstrar o comportamento humano, e 

como o meio social pode influenciá-lo. Contudo, está implícito que este 

comportamento ao mesmo tempo que é condicionado pela sociedade também se 

torna repremido pela mesma, gerando um conflito interno entre ideais, desejo, e 

aquilo que é tido como correto e “socialmente aceito”. A ordem e o controle são 

adjetivos que preenchem a obstinação da sociedade e principalmente do Estado, 

fazendo de toda teoria e de toda ciência, pressupostos para se alcançar este 

objetivo. Alex é o indivíduo que torna toda teoria conceitual uma pragmática 

materializada, em seus atos de violência e delinquência, atinge o seio desta 



sociedade cínica e hipócrita, que discursa com determinados ideias, mas se utiliza 

do maquiavelismo para atingir seus objetivos.  

Após seus atos de rebeldia, Alex é capturado ( entregue pelos seus 

companheiros de gangue), e submetido ao estranho tratamento Ludovico. Mais uma 

vez, agora de forma explícita e não subjetiva, é exposto ao condicionamento social, 

de forma a controlar seus instintos e seus impulsos, como forma de reinserção na 

sociedade. O tratamento consiste em reprimir seus impulsos, de modo que Alex não 

consiga manifestar qualquer ato de violência, mesmo que este seja necessário para 

uma auto defesa, por exemplo. Temos assim a passividade do indivíduo perante as 

determinações e condições do Estado. Isso, a princípio, vai contra a ideia de 

conquista democrática e a liberdade alcançada pelo ser humano e posto em prática 

pelos Estados modernos, que de fato é um, ideal admirável, porém não se realiza 

efetivamente, e se assenta no plano do utópico. O homem permanece condicionado 

e dependente, o que,  analisado pelo prisma de suas necessidades ( estas mais do 

que nunca condicionadas), se tornou o grande trunfo de suprimento da sociedade 

capitalista. O homem moderno está mais aprisionado do que de fato liberto, a 

liberdade se tornou uma utopia, que o tempo acelerado e as tecnologia não 

permitem mais o homem que se questione sobre as soluções e nem tampouco 

quanto aos problemas. 

A sociedade que impulsiona é a mesma que repreende, e isto foi o ocorrido à 

Alex. Posto de volta a mesma sociedade que o condicionou, é agora vítima de todos 

aqueles que um dia foram por ele prejudicados. O modernismo, apoiado nas asas da 

ciência, deu ao homem a esperança de tudo poder conhecer e desmistificar do 

mundo que vivia. O depósito de confiança na certeza e na razão, deu o homem o 

sentido de liberdade, liberdade perante a ignorância e o místico. Contudo, a mesma 

ciência que deu a liberdade ao homem a tirou de forma cruel dele. Mostrou-se 

insuficiente para sanar suas dúvidas, e deu impulso a talvez mais delas. A repressão 

que o Estado em Laranja Mecânica faz à Alex, é o mesmo que a ciência fez ao 

homem moderno. A princípio é complementar ao homem, o integra e auxilia, de 

certa maneira o direcionando e selecionando o cabível e dispensável em sua vida, 

mas com o passar do tempo o domina, e se torna sua necessidade e dependência, 

de forma a reprimi-lo, caso este procure seu distanciamento. A sociedade no qual 

Alex foi devolvido após o tratamento continuava sendo, exteriormente, a mesma, 



mas já não era acolhedora e se tornava estranha. É semelhante as cidades 

modernas, que por sua extensão geográfica, multiplicada pelos seus bairros e 

periferias,  e sua metamorfose cada vez mais rápida, faz com que tenhamos a 

mesma impressão de não ser o lugar de identificação, afasta o homem de uma certa 

identidade espaço-geográfico, que pode até mesmo ser ampliada para os campos 

sociais e culturais.   

Cabe ressaltar que a crítica não é à ciência ou propriamente à atualidade, 

mas a forma como são encaradas e utilizadas. O homem buscou de tal forma a 

harmonia, a ordem e a liberdade, que acabou por criar o caos e o aprisionamento. 

Hoje está disperso num mundo que não encontra sentido, e aparentemente apenas 

paira com a brisa que não vem mais propriamente do mar, mas do ventilador 

mecânico e artificializado que o próprio homem criou. Laranja Mecânica é uma 

crítica a esta sociedade, que se camufla entre intenções e fazeres, criação e 

destruição. 

   


