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O filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, conta a história de um jovem 

de classe média - alta chamado Alex DeLarge, que tinha como hobby cometer atos 

violentos contra outras pessoas. O filme se passa em um tempo futuro, e usa uma 

linguagem ‘nova’, formada por misturas do inglês com o russo e gírias.  

Alex e mais três amigos, que são chamados de droogs, saem pelas noites 

inglesas para cometer crimes e atos de ultraviolência. Depois de invadir a casa de 

um homem, agredi-lo e estuprar de sua esposa enquanto cantava Singin’ in the rain, 

Alex volta para casa e age como se não tivesse feito nada demais. Em outra 

ocasião, quando invade a casa de uma mulher para agredi-la, o líder dos ‘droogs’ é 

traído pelos amigos e vai para a cadeia. Acusado de assassinado, é condenado a 14 

anos de prisão.  

Após cumprir dois anos da pena, Alex pede para participar de um tratamento, 

chamado Ludovico, que promete acabar com sua pretensão ao crime e à violência. 

Caso o tratamento funcione, ele será liberado instantaneamente. Baseado no 

conceito de behavorismo, o tratamento é realizado a partir do choque: Alex fica 

preso a uma cadeira com os olhos abertos por grampos enquanto assiste a cenas 

de ultraviolência, muito semelhantes ao crimes que ele próprio cometia. Mas antes 

de assistir as cenas, injetam-lhe um medicamento que lhe provoca uma dor e 

náusea insuportável. Dessa forma, ele passa associar as cenas ao mal-estar físico, 

e com isso sua agressividade natural é reprimida, transformando-o em um “cidadão 

modelo”. Em um dos filmes, ao fundo está tocando a Nona Sinfonia de Bethoveen, 

música preferida do protagonista. Ao final do tratamento, Alex encontra-se 

aparentemente curado, e é incapaz de cometer qualquer tipo de crime ou crueldade, 

mesmo quando é exposto a eles.  

O método do tratamento gera polêmica, pois, apesar de realmente 

impossibilitar atos violentos, não o faz por meio do ensinamento, ou seja, Alex não 

percebeu que não deve querer cometer crimes, apenas não consegue fazê-los 

porque sente uma dor física muito grande. Com isso, o livre arbítrio lhe é tirado, e 

ele não pode decidir, a partir de sua experiência de mundo, o que é certo e o que é 

errado. E, além de tudo, quando escuta sua música preferida, a Nona de Bethoveen, 

logo a associa com as cenas vistas durante o tratamento e sente uma grande 

vontade de cometer suicídio.  



 
 

A sociedade que condenou Alex por seus atos violentos, contudo, o recebe 

com igual violência quando ele é liberado, e podemos fazer uma comparação desse 

abusivo tratamento de condicionamento humano ao qual o Alex é submetido com o 

poder utilizado hoje em dia pela mídia, que, muitas vezes, sublima doutrinas e tira o 

livre arbítrio das pessoas. Após tentar o suicídio, o protagonista age com grande 

cinismo, e a aparente recuperação é posta em xeque. Mas analisando todo o 

decorrer da história, podemos julgar que Alex nunca mudou, apenas teve seus 

impulsos violentos controlados pelo tratamento. 

Os aparatos tecnológicos e objetos artísticos que estão presentes em muitas 

cenas rementem as características do modernismo, e a aparente desordem 

representa as consequências dos ideais modernos na pós-modernidade. A crise de 

identidade se intensifica, e o indivíduo assume a “máscara” que lhe é conveniente 

para cada momento. Porém, o filme mostra que uma sociedade em crise de 

identidade chega ao caos, consequência da descentralização intensa do eu, que 

pode assumir múltiplas facetas. O Alex se encaixa no que o Stuart Hall chama de 

“Sujeito Pós-Moderno”, aquele que assume diferentes identidades em diferentes 

momentos, passando a se relacionar por identificações. 
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