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A modernidade distópica 

 
A história de Laranja mecânica, de Anthony Burgess, se encaixa, na minha opinião, 
numa tríade de romances políticos formada também por 1984, de George Orwell, e 
Admirável mundo novo, de Aldous Huxley. Embora cada um possua suas 
particularidades, enxergo algumas semelhanças estruturais que os colocam na mesma 
categoria: são todos políticos, com o Estado desempenhando um papel central em 
suas tramas, e se passam no futuro, o que de certa forma demonstra a visão que os 
escritores tinham da sociedade de suas épocas e de que forma estas se 
desenvolveriam. Outro ponto comum é a origem de seus autores, os três cidadãos 
ingleses, e a influência que as Grandes Guerras desempenharam nas histórias. 
 
Zygmunt Bauman, escrevendo em seu Modernidade líquida sobre a visão que se tinha 
do futuro no pós-guerra (ou de uma sociedade pós-industrial) menciona os romances 
de Orwell e Huxley, que expressavam “a essência dos prognósticos populares, sobre o 
que se deveria temer e sobre os tipos de horrores que o futuro estava fadado a trazer 
se não fosse parado a tempo”1. Apesar das inúmeras diferenças entre ambos os 
mundos, que se opunham em praticamente todos os detalhes nas palavras do autor, 
“havia alguma coisa que unia as duas visões. [...] O que elas compartilhavam era o 
pressentimento de um mundo estritamente controlado; da liberdade individual não 
apenas reduzida a nada ou quase nada, mas agudamente rejeitada por pessoas 
treinadas a obedecer a ordens e seguir rotinas estabelecidas; [...] de um mundo 
dividido entre administradores e administrados [...]”2. Como Laranja mecânica foi 
lançado algumas décadas mais tarde não fez parte desse debate de visões, embora 
possa ser inserido na mesma tradição destes romances distópicos (que 
proporcionaram bons debates e reflexões, mas que passaram longe de prever o real 
desenvolvimento social que tivemos a partir da década de 80). 
 
Embora o futuro de Burgess seja mais caótico e violento, com menos propensão à 
ordem – de alguma forma mais similar ao nosso presente em que há uma certa 
falência social e estatal – ainda assim era um futuro em que o Estado (totalitário) 
desempenhava papel destacado, sendo o grande responsável pela manutenção da 
ordem social e fazendo uma tentativa enorme para ter total controle sobre a 
população, porém com menos sucesso que os Estados totalitários de 1984 e Admirável 
mundo novo. De certa forma, o Estado de Laranja mecânica pode ser visto como o 
estágio inicial dos demais, em que o controle social ainda não está sacramentado e se 
procura formas de atingi-lo. O tratamento Ludovico desenvolvido pelo Ministério seria 
a ferramenta encontrada para chegar a esse ideal, ao coibir a violência dos membros 
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“podres” da sociedade que impediam a ordem de imperar e o Estado de completar sua 
dominação. 
 
A adaptação cinematográfica de Laranja mecânica feita por Kubrick é, provavelmente, 
a única da história do cinema em que há certo consenso generalizado de que o filme 
ficou tão bom quanto – ou melhor – que o livro no qual foi inspirado. Todos os dilemas 
morais embutidos no romance também estão presentes no filme, bem como sua 
forma irônica. As cenas são extremamente bem feitas e algumas tão emblemáticas que 
se tornaram referências no cinema: a invasão da casa do escritor e a surra que o 
protagonista, Alex, lhe dá cantando singing in the rain mostra com crueza incrível a 
crueldade das personagens e o estado generalizado de violência naquela sociedade; a 
seqüência elaborada por Kubrick para mostrar o tratamento Ludovico é capaz de 
causar aflição e sofrimento na audiência em níveis que poucas vezes foram vistos em 
outros filmes; e a cena em que o Ministro alimenta Alex como forma de comprar seu 
apoio nas eleições seguintes e manter o controle do partido sobre o aparelho estatal é 
extremamente irônica e consegue despertar uma certa desesperança com a política 
em quem a vê. 
 
Por tudo isso, tanto o livro quanto o filme são importantíssimos na cena cultural do 
século XX, sendo fundamentais para qualquer pessoa com interesse em literatura, 
cinema ou política. E além de tudo, a história é horrorshow e vale a pena! 

http://www.youtube.com/watch?v=SWvWyYz9ttk
http://www.youtube.com/watch?v=Jv1Bmne20l4
http://www.youtube.com/watch?v=Bp6IiAOs5yg

