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Laranja Mecânica (A Clockwork Orange) é um filme de Stanley Kubrick 

de 1971, adaptado do romance homônimo de 1962 do escritor Anthony 

Burgess. O filme conta a história de uma Inglaterra futurista, onde gangues 

dominam a cidade usando e abusando de drogas e da ultraviolência. Nesse 

cenário, nos é contada a história de Alex, líder de uma gangue, cujos gostos 

variam de músici clássica a estupro e ultraviolência.  

Todas as noites, Alex e sua gangue saem atrás de diversão, tomam 

alucinóginos, espancam mendigos e estupram mulheres, invadem casas e 

até matam pessoas. Em uma de suas saídas, Alex é traído por um de seus 

druguis (um de seus seguidores) e acaba indo para a prisão. Condenado a 

catorze anos de prisão pela morte de uma mulher, o jovem esquiva-se do 

assédio de homossexuais e da violência dos outros prisioneiros.  

Para conseguir sair antes da prisão, Alex concorda em participar de 

uma terapia experimental chamada tratamento Ludovico, desenvolvida pelo 

governo como estratégia para deter o crime na sociedade e que consiste em 

condicionar o paciente a rejeitar todo comportamento anormal. O tratamento 

Ludovico é uma representação artística do fenômeno psicológico conhecido 

como condicionamento clássico, processo descrito pelo fisiólogo russo Ivan 

Pavlov. 

O processo envolve a apresentação repetitiva de um estímulo neutro, 

que não há reação no organismo, juntamente com algum outro estímulo 

excitador ou repressor, até que a associação seja construída. Na história, 

quando o tratamento é aplicado no protagonista Alex, ele é estimulado a 

associar seu mal-estar à violência. Alex é obrigado a assistir cenas de 

violência que antes ele praticava, mas antes dessas sessões 

cinematográficas, injetam-lhe um medicamento que lhe provocava nausea e 

dor. Assim, associando as cenas ao mal-estar físico ele se torna incapaz de 

praticar ultraviolência novamente.   

Sem a capacidade de se defender e depois de ter sido desalojado por 

seus pais, Alex perambula pelas ruas de Londres, desamparado. Ele 

encontra uma velha vítima - um idoso, morador de rua - e dois de seus 

antigos druguis (agora policiais) que o espancam e quase o matam. Alex 
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vaga sozinho até chegar à casa do escritor cuja esposa havia estuprado. O 

escritor o deixa entrar antes de descobrir sua identidade, mas quando 

descobre se vinga de Alex, que se joga de uma janela, mas sobrevive.  

Depois de uma grande recuperação no hospital, Alex parece ser o de 

antes. No hospital, o Ministro de Interior (que havia antes selecionado Alex 

pessoalmente para o tratamento Ludovico) visita Alex, desculpando-se pelos 

efeitos do tratamento, dizendo que só seguia as recomendações de sua 

equipe. O governo oferece a Alex um trabalho muito bem remunerado se ele 

aceitar apoiar a eleição do partido político conservador, cuja imagem pública 

se viu seriamente danificada pela tentativa de suicídio de Alex e o polêmico 

tratamento ao qual foi submetido.  

Alex se diz curado. Mas não porque se tornou um homem do bem, mas 

porque voltou a ser o “velho” Alex onde os impulsos do tratamento não mais 

dominavam e agora estava protegido pelo Estado. O desfecho do filme é uma 

das duras críticas à hipocrisia social, pois o mesmo Estado que condenou 

Alex, ao fim o beatifica, pois é do seu interesse que o anti-herói esteja do 

lado do governo. 

Nessa última parte do filme percebemos que ao ser solto, o jovem não 

consegue adaptar-se, pois fica indefeso diante das brutalidades que a 

sociedade comete contra ele. Conseguimos enxergar duas formas de 

violência, a violência instrínseca ao ser humano e a violência que o Estado 

exerce sobre os indivíduos.  

A maior parte do filme reflete o contexto no qual o fime foi desenvolvido: 

desemprego em massa, decadência moral e os diferentes enfoques liberais. 

Mas apesar disso, em Laranja Mecânica, Stanley Kubrick consegue 

incorporar uma grande quantidade de símbolos ao contexto da história. Esta 

riqueza em representações da cultura contemporânea e da ciência moderna 

é motivo para que o filme tenha conservado sua atualidade até hoje. Laranja 

Mecânica é uma metáfora ao tipo de cultura na qual Kubrick previu que 

viveríamos. No filme podemos enxergar vários aspectos diferentes dessa 

nova cultura.  

Um dos aspectos presentes em Laranja Mecânica que conseguimos 

enxergar é a necessidade da nossa sociedade de definir conceitos absolutos 



de "bem" e "mal" ou “certo” e “errado” que nos ajudem a navegar numa 

época de violência gratuita e crueldade inexplicável. Esta questão é tocada 

transversalmente por outra, a do livre-arbítrio. Mesmo admitindo que sejamos 

capazes de identificar o bem e o mal com nitidez, isto resolve apenas uma 

parte do problema. Alex e sua gangue querem se dedicar a estupros e a 

ultraviolência, ou seja, ao mal. Essa é uma livre escolha que, 

paradoxalmente, garante a possibilidade de escolhermos o bem. 

Boa parte dos significados em Laranja mecânica são construídos por 

paralelos, inversões, repetições que se situam no interior de uma grande 

estrutura formal do filme. O exemplo mais óbvio disso é pensar o filme em 

três partes: antes, durante e depois da prisão/reformatório. Alex revisita os 

lugares que  req entou na primeira parte  na  ltima  s  que como v tima e 

não agressor. A direção de arte, assim como o figurino, o gestual, os diálogos 

e até mesmo as locações tem um papel central na elaboração desses 

significados não diretos. 

O conjunto habitacional em que Alex vive é extremamente simbólico, ele 

é um exemplo de arquitetura moderna, como a de Le Corbusier em projetos 

urbanísticos da década de 50. O dado importante é que quase todos os 

projetos para construir uma arquitetura baseada nas necessidades humanas 

se tornaram um fracasso.  

Aquilo que foi preconcebido como um grande projeto de viver – a 

esquematização das necessidades humanas nas máquinas de morar de Le 

Corbusier – não resistiu às forças invisíveis da burocracia, de especulação, 

manutenção etc. Assim o filme revela uma crise da própria racionalidade. Ou 

seja, trata-se de insistir na idéia de que os verdadeiros impasses de nosso 

laço social não podem ser resolvidos através de uma reforma urbanística, 

pois são consequências inevitáveis de forma de vida capitalista. 

Críticas ao capitalismo e à sociededa não faltam no filme. A ética 

moderna está atrelada à noção de dever absoluto e tem como intuito libertar 

o homem do poder de seus impulsos irracionais e assim dissemina um 

conjunto de regras de conduta racional. De acordo com Foucalt, esse sistema 

de regras se apresenta recortado pela obrigação moral que estabelece 



disciplinas repressivas possibilitadas por meio da primazia do controle no 

cotidiano moderno. Atrelado a isso estão promessas de felicidade e 

realização possíveis, desde que sob a obediência ao sistema. 

Assim, Laranja Mecânica continua um filme extremamente atual. Ele se 

aproxima muito da Sociedade do Espetáculo proposta por Guy Debord, como 

critica a sociedade capitalista, que gera seres desajustados e dementes 

preocupados apenas em satisfazer seus desejos de consumo. Portanto 

Laranja Mecânica faz frente a essa debilidade espiritual Debordiana, ao 

passo que as forças econômicas dominam a sociedade, através da 

alienação. Assistir ao filme, não é só uma forma de entretenimento. Laranja 

mecânica não deve ser assistido com desprendimento, por que ele é um filme 

chocante, que ainda nos faz refletir sobre a violência e principalmente sobre a 

sociedade e nosso papel nela. 


