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BURGUESS, Anthony. Laranja Mecânica. São Paulo: Aleph, 2012. 343p. 
 

 

INTRODUÇÃO: Analise comentários e resenha da obra, edição especial de 50 

anos Laranja Mecânica.  

 

O livro a ser resenhado é um dos meus favoritos, o gênero literário de ficção 

inglesa, Laranja mecânica em sua edição comemorativa de 50 anos. A obra é 

dividida da seguinte maneira, na primeira parte do livro uma nota que a obra possui, 

sobre o autor, o livro e as influências de Laranja Mecânica na cultura pop geek, bem 

como edições brasileiras anteriores um pequeno comentário e sobre a edição 

comemorativa de 50 anos. Em seguida uma nota do tradutor Fábio Fernandes 

(2012) sobre a nova tradução brasileira, e por fim a obra do livro, composta de três, 

partes, ao final o livro apresenta ao leitor um glossário de palavras chamado de 

“NadSat” e ao final a edição apresenta uns Extras como  uma entrevista de Anthony 

Burguess, paginas originais com anotações e ilustrações do autor e outras 

informações que provavelmente o leitor vai se interessar bastante em acompanhar 

os extras no livro. 

Do que se trata a obra Laranja Mecânica?! Em primeiro contato a obra é um 

tanto que polêmico, digo bem polêmico, pois ele foi escrito em 61 para 62... A 

principio de leitura, é possível de se questionar sobre o ano que ele foi escrito,  qual 

o contexto do mundo, ou indagações que possam ter influenciado na obra como: 

Que tipo de mundo era aquele? O que acontecia? Enfim, muitas coisas primeira 

leitura, essas indagações surgiram a partir da leitura do personagem fictício, pois, 

quando o autor escreve sobre a vida do garoto suburbano Alex, o que pela leitura do 

livro a gente percebe que ele é um rapaz de classe média, o autor descreve o 

cotidiano de um adolescente; o cotidiano dele com o grupo de amigos, quando li me 

lembrou um pouco o clip do Michael Jackson com “Bad” com uma juventude que se 

identifica por grupos, com identidade e códigos de roupas, e metais. Digo no 

sentindo de uma marcação de identidade mesmo do “Eles” e “nós” ou tribos. No livro 

Alex, possui também seu grupo de amigos que sai a noite e mais adiante ele forma 

um novo grupo do qual tem certo choque, ou uma reflexão de consciência da vida 
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adulta, um conflito geracional do qual ele se indaga e que separa “ele”  de “deles” ( 

no caso o novo grupo de amigos que ele acaba formando ) 

 

[...] Nós estávamos vestidos no auge da moda, o que naqueles dias era vestir calças muito 

largas e um tipo assim casaco de couro preto brilhante muito folgado por cima de uma camiseta com 

a gola aberta e um tipo assim cachecol enfiado dentro. Naquele tempo também o auge da moda 

aplicar a velha britva na gúliver, de forma que a maior parte da gúliver era tipo assim careca e só 

havia cabelo nas laterais. Mas nos bons e velhos nogas o negócio ainda era o mesmo: botas grandes 

bolshis horrorshow, ideais para chutar litsos. 

- Então, o que é que vai ser, hein? 

Eu era tipo assim, o mais velho de nós quatro, e todos olhavam para mim como seu líder [...] 

LARANJA MECÂNICA,  2012, p. 262. 

 

 

Na obra também é apresenta outras questões como é o seguinte, que 

ninguém questiona as boas ações dos humanos, só as más... Ou as chamadas 

más... Porém as boas ações nunca são questionadas. E a outra é: cuidado com 

aquilo que você deseja na juventude que a meia idade cobra... Ou seja, toda 

caminhada do processo chega ao fim. E sobre fins, na obra Laranja Mecânica: 

descreve o seguinte ao fim do livro, o personagem Alex Delarge parece refletir, 

sobre a vida adulta... Herdeiros e hereditariedade e se preocupar com um possível 

futuro, pra quem tá lendo dá até aquela sensação de que ele vai virar um "Bom 

homem e cidadão de bem" que vai deixar de praticar horrores e violência que mais 

parece ser seus hobbys. Isso novamente remete a questão de escolha, quando lhe é 

imposto a bondade por meio daquele experimento na prisão, ele é um ser humano 

vulnerável no meio da multidão, quando ao final do livro ele parece refletir sobre uma 

possível mudança, a essência do personagem não muda, apenas um novo rumo é 

tomado 

 

[...] Mas a juventude é apenas quando nos comportamos tipo assim como animais. Não, não 

é bem tipo assim ser um animal, mas ser um daqueles brinquedos malenks que você videia sendo 

vendidos nas ruas, [...]. Meu filho, meu filho. Quando eu tivesse meu filho, eu iria explicar tudo isso a 

ele quando ele fosse starre o bastante para tipo assim compreender [...]. Mas, antes de tudo, irmãos, 

havia essa veshka de achar uma devotchka que fosse uma mãe para esse filho. Eu teria de começar 
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isso amanhã, eu não parava de pensar. Isso era tipo assim uma coisa nova a se fazer. Era uma coisa 

que eu teria de começar a fazer, tipo assim o começo de um novo capitulo.  

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p. 273. 

 

A leitura em torno da vida do personagem Alex Delarge provoca reflexões 

como: Violência e Bondade, são escolhas, se o que você faz é certo ou errado aí já 

é complexo, porque as violências que Alex praticava tirava vidas das pessoas e 

matar é algo socialmente que dizemos que é ser errado, pois quando ele passa pelo 

processo de "cura" e a bondade lhe é imposta, é a Alex quem é matado. Mas 

quando ele escolhe a bondade, porque ele quer, aí ele já não é um ser humano 

vulnerável. 

 

[...] – Questões éticas muito difíceis estão envolvidas- ele prosseguiu.  – Você deverá ser 

transformado em um bom garoto, 6655321. Nunca mais terá qualquer desejo de cometer atos de 

violência contra a Paz do Estado. Espero que você aceite tudo isso. 

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p. 155. 

 

 No fim a reflexão que o livro Laranja Mecânica traz, são muitas e 

principalmente a de que: a bondade nunca é questionável, pois até que ponto a sua 

liberdade de escolha lhe seja tirada, e a forma como o autor faz essa construção do 

personagem Alex e da trajetória de vida dele, realmente é bem interessante. Na viril 

Adolescência Alex e seus amigos, saem as ruas e praticam a chamada "ultra 

violência" aos nossos olhos as mais horríveis e sangrentas e desaprováveis 

possíveis , mas para os jovens a dor e o sofrimento é o que dar o significado para a 

existência de seus atos, porém é uma violência que parte do desejo deles, do desejo 

pessoal e do coletivo – o grupo , uma violência motivada pelo sentimento e prazer. 

Apenas prazer para esses adolescentes e para o Alex. 

 O gosto e o prazer não deviam ser invioláveis, porque são desejos pessoais. 

Só que nesse caso o que trazia bem estar para Alex cessava a vida de outros, e 

com que direito humano Alex e seus amigos pelo prazer, desejo e diversão própria 

poderia atingir e acabar com a liberdade do Outros?.. E de outros ... Esse é um 

ponto polêmico também que o livro menciona: você pode mesmo fazer algo que é 

considerado mal só porque te faz bem? Nesse caso, o personagem Alex precisa 
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mesmo tirar a vida e a liberdade do Outro só porque isso dar essência a sua 

existência? Lembrando que no livro a violência nem tem como ser justificada, ou 

porque um garoto de classe média teria motivos para praticar atos violentos e 

sangrentos?! 

Porém é o prazer e desejo de Alex, além disso outros elementos na obra são 

apresentadas elencadas em outros valores, como o da música e moda, e parece 

que os sentimentos dele são intensos por tudo aquilo que demonstra, e é 

interessante ver que no dialogo dele com a padre ao tentar orientar o adolescente e 

tentar dar uma orientação de rumo de vida ... diz que ele só está tentando salvar ele 

dele mesmo, no caso o Alex do próprio Alex... ( esse é um outro ponto bem polêmico 

para o debate também) , mais enfim, Laranja mecânica consiste nisso, algo orgânico 

que envelhece e seca e mecânico porque as máquinas são manipuláveis e trocadas 

de peças ( e esse é um outro ponto chave também para o debate). 

A adolescência de Alex com os amigos e como eles se vestiam e saiam à 

noite para se divertir (aqui temos um debate também sobre gostos e diversão) e 

encontravam-se naquelas ruas nova iorquinas com outros grupos ou no caso aqui as 

"gangues" penso em que protagonismo na década de 60 as gangues tinham, ou que 

lugar eles ocupavam nessa chamada "era diversão " . Outro ponto a pensar no que o 

livro propõe é na própria ideia de Adolescência de Alex, essa fase da vida 

costumeiramente e popularmente em que ouvimos como: "esses adolescentes são 

inconsequentes... Não tem nada na cabeça" ... nós faz indagar: Mas será mesmo 

assim? Ou será que quem nós julgou não nós ouviu ou fingiu ouvir?! Se é que o 

termo realmente existe, eu, tu, ele e nós já passamos dessa fase... Senão um dia 

também já tivemos 13, 14, 15, 16, e 17 anos na vida... Seja você alguém que nasceu 

em 60, 80, 90, ou 2000 sabemos que nessa fase, popularmente chamada de 

"adolescência" é um período biologicamente e psicologicamente confuso e 

conturbado, tomar decisões, e nem sempre foram lá boas decisões, saber dizer 

"sim" e "não" , e entender que nem tudo que se aprende; porque aprender as vezes 

é um ato involuntário é realmente praticável, e que se você acredita em algo como 

você comprova seu ponto de vista, ou suas vontades perante tais situações ou 

indagações ... E é aí que também que se desenvolve o debate da vida de Alex o 

personagem de Laranja Mecânica. 
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LIBERDADE EM ESCOLHAS. 

  

 Outro ponto que a obra traz a reflexão é sobre: Liberdade, poder de escolher, 

poder fazer; aos homens lhes cabem escolher, mas a quem cabe decidir o que é 

certo ou errado ? 

Laranja Mecânica e seu personagem Alex, trazem um pouco dessa reflexão, 

porque os atos do jovem Alex é uma escolha dele. Liberdade ou ser livre é algo que 

os seres humanos desejam só que Alex, opta por escolher a Violência, então 

entremos aos dilemas, a violência é correta? ... Nessa parte o Livro laranja Mecânica 

vai fazer a gente pensar... Se é correta ou não, cabe ai a cada leitor a opinião... 

Como leitor tirar a suas conclusões, mas algo o livro já nos aponta é que Violência é 

Escolha ... E se toda escolha pessoal ou coletiva deve ser respeitada ou não, aí 

cabe ao debate do certo ou errado... Independente dos julgamentos ou pré-

julgamento que temos, uma coisa que Laranja Mecânica já traz, violência é uma 

escolha, Alex Delarge é o personagem do enredo e ele é tão acostumado a praticar 

nas ruas a violência tanto que ele consegue se deitar na cama e apreciar a boa arte 

musical de Bethoven após uma noitada em grupo, mas quando a violência lhe é 

tirada, porque o Sistema carcerário deseja um "cidadão Bom de bem e sadio" Alex 

Delarge nós é apresentado como um jovem homem vulnerável, que não consegue 

sequer sobreviver, que é vítima dos próprios atos que um dia praticou com alheios, 

que é um homem agora medíocre que não consegue viver por si só, que não 

consegue apreciar a boa arte, é orgânico porque é humano e sente dor, e sente 

medo e envelhece, mas é mecânico porque parece que o sistema penitenciária e os 

tratamentos a qual fora submetido fez mais com que ele parecesse uma máquina, 

em que dado o comando e ele responde exatamente ou aproximadamente como se 

espera, ou se quer. 

 

[...] – Descanse, descanse, pobre rapaz – ele disse, abrindo a torneira de modo que todo o 

vapor saiu arrotando. – você pecou, suponho, mas seu castigo foi além de qualquer proporção. Eles 

transformaram você em alguma coisa que não um ser humano. Você não tem mais o poder de 

decisão. Você está comprometido com atos socialmente aceitáveis, uma maquininha capaz de fazer 
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somente o bem. E vejo isso claramente: essa questão sobre os condicionamentos de marginais. 

Música e o ato sexual, literatura e arte, tudo agora deve ser uma fonte não de prazer, mas de dor. 

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p. 233. 

 

Por fim, Alex Delarge também se recupera dessa "cura" e volta a ser o velho 

Alex do passado que praticava na juventude violência, só que agora ele já está mais 

velho, e sua gangue é um grupo de jovens de outra geração. Parece que somente 

ele que é o mais velho deles e o que trabalha ali, além de ser também do grupo o 

que banca as bebedeiras, como é representado no trecho da obra abaixo: 

 

[...] – O que vai ser, garotas? – Touro tocou a kolokol e um garçom entrou esfregando as 

rukas no seu avental gordurado. – Cortador em cimada mesa, druguis – disse o Touro, puxando suas 

próprias pratinhas e tilintando seu monte de denji. – Escoceses pra nós e o mesmo para as velhas 

babushkas, hein? – E aí eu disse:  

- Ah, pro inferno. Elas que comprem o delas. – Eu não sabia o que era, mas naqueles últimos 

dias eu havia ficado tipo assim mesquinho. Na minha gúliver havia entrado um tipo assim desejo de 

guardar toda a minha tia pecúnia pra mim mesmo, tipo assim para acumulá-la por algum motivo. O 

Touro disse:  

- o que há, brati ? O que está se passando com o velho Alex? 

- ah, pro inferno- eu disse. – Não sei. Sei lá. Só não gosto de jogar a tia pecúnia que recebi 

com sacrifício do meu trabalho, é isso. 

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p. 264-265. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Esse é o personagem, Alex, um personagem no mínimo emblemático, não 

sendo como aquele personagem que se ama até o fim ou odeia até o fim, como 

também ele não é um daqueles personagens do tipo que passa despercebido. 

Nem mocinho nem vilão, e não se trata de amar ou odiar o personagem em 

suas atitudes, ou personalidade... mas é perceber as sutilezas e tentar entender com 

que impulsos ele prática tais ações, se é que realmente são justificáveis, porém não 

podemos nos esquecer que nós vivemos em sociedade, que leis, códigos e decretos 

são necessários, para convivermos uns com outros... uma liberdade com limites , 
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porque a nossa própria vida aqui no planeta terra é limitada pela morte e pela 

doença que nos cessa a vida.... Mas é possível imaginar um mundo do qual não 

existisse, código, leis, decretos e limites, que tipo de vida ou que tipo de sociedade 

seria essa? Será que seria bom, ou será que seria ruim? Será que se essa 

sociedade iria se organizar em comunidades? 

O fato de já se organizar já estaria pondo limite à própria ideia de liberdade, 

ou se a liberdade aqui fosse individual... Mas a que ponto as ações do Eu enquanto 

individuo atingiria o Outro, fosse ele coletivo ou apenas o Outro além de mim, é um 

pouco disso que trata a vida de Alex em Laranja mecânica. Só que com um detalhe; 

o mundo que o cerca apesar da licença poética e literária é um mundo e um 

cotidiano com verossimilhanças com o nosso (é o mesmo mundo que meu e seu) 

um mundo que parece desregrado, mas que possui regras, leis, decretos um 

sistema um governo, acima das comunidades juvenis que sai por ai. 

Sem mais e pormenores e findando aqui essa resenha, muitos e muitos 

outros assuntos e debates podiam ser explanados e escritos e dialogados em vários 

contextos. Laranja mecânica é aquele tipo de livro que o autor que escreveu 

realmente chega no ponto de comunicação com leitor pela forma escrita, é uma 

leitura interessante, um ponto que também surpreende, é que quando Alex já um 

Homem adulto, ou possivelmente Adulto e por ter passado por muitas coisas na 

vida, da qual o livro menciona ponto a ponto, percebe que a jornada é um 

aprendizado cercado de experiências pessoais, e isso acontece quando ele percebe 

que um de seus amigos do passado juvenil, agora já divide sua vida com um filho e 

uma esposa. 

 

[...] - Bem – disse Pete, e tipo assim deu um sorriso. – Tenho quase vinte anos. Sou velho o 

bastante para me casar, e já faz quase dois meses. Você era muito jovem e ousado, lembra? 

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p. 270. 

 

 E é ali o Alex já adulto chega à conclusão de que a juventude dele foi um 

comportamento passado e ele demonstra preocupação com o futuro, ou melhor, ele 

se indaga na possibilidade de que se um dia ele vier a ter seu próprio filho, que tipo 

de criança será, e que tipo de mundo ele viverá. Nessa parte do livro ele apresenta 

aspectos que estaria nutrindo o desejo de ser pai mesmo, ou se a partir do contato 
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com os antigos amigos dele o Alex percebeu que estaria ficando para trás e notou 

que já era hora dele parar de agir como adolescente e dar um outro rumo na vida 

assim como seus amigos (não que fosse algo de competição, mais mas como a 

necessidade de ter sua unidade de núcleo familiar)... Enfim nesse momento em que 

ele indaga sobre a geração de um possível outro ser humano, um herdeiro por assim 

dizer, ele se preocupa na existência de como esse futuro e possível filho dele 

poderia ser, pensar, agir ou até mesmo contestar ou se o filho faria as mesmas 

coisas que ele no passado fez, e como explicar e como compreender tudo e a 

vida?!, é uma parte bem interessante essa do final do livro, pois é uma parte 

também que surpreende o leitor, porque meio que deixa a entender que o Alex se 

preocupa com um futuro de um ser humano a partir dele que nem se quer existe , ai 

a gente ver um Alex paterno disposto a proteger; talvez ?! Quem sabe, mas enfim 

preocupado sim, se ele mesmo seria capaz de deter o próprio filho caso o filho 

fizesse as mesmas coisas que no passado ele fez nessa parte da leitura deu a 

entender que agora adulto ele passou a afirmar que o que ele fez no passado 

mesmo sendo pelo prazer próprio, foi errado... mas também dar margens para outra 

interpretação: se o filho viesse a ser uma réplica dele, e se nessa parte de deter ele 

estaria se referindo ao processo que ele passou de "Cura pela instituição do estado" 

o que também foi de atos de violência subjugar os desejos e liberdade alheia a fim 

de produzir um ser humano bom, porque o coletivo acredita que aquilo é bom; coisa 

que parece que Alex não era muito isso, um Homem manso e benevolente e agora 

ele tivesse medo que isso se repetisse ou algo parecido acontecesse com seu futuro 

filho 

 

Meu filho, meu filho. Quando eu tivesse meu filho, eu iria explicar tudo isso a ele quando ele 

fosse starre o bastante para tipo assim compreender. Mas aí eu sabia que ele não compreenderia ou 

não iria querer compreender tudo e faria todas as veshkas que eu fiz, sim, talvez até matando alguma 

pobre forela storre cercada de kots e koshkas miantes, e eu não seria capaz de impedi-lo [...]. 

                                                                                LARANJA MECÂNICA, 2012, p.273. 

 

Enfim, e é ai mesmo que ele decide que precisa mudar ou melhor reescrever 

um novo capitulo em sua própria história e no fim do capitulo ele começa por buscar 

com quem dividir esse seu mundo vasto de experiências pessoais e desejos futuros 
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, e chegando à conclusão de que esse mundo é mesmo terrível . Por fim é um 

personagem que consegue captar e dificilmente ele é amado ou odiado ou nenhum 

dos dois, vale ressaltar que no livro a personagem narra sua própria trajetória de 

vida no enredo e apresenta como ele dar uma reviravolta, ou estremecidas nas 

bases e ressinifica a sua vida ou começa uma nova jornada para ressignificá-la. 

Laranja mecânica também abre brechas para os pressupostos de mudança contínua 

do ser humano. (Acreditando na mudança continua do ser humano por meio do 

narrador – Alex Delarge). 


