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O TEXTO REFLETE O MUNDO: LITERATURA E SOCIEDADE EM 
LARANJA MECÂNICA. 

Bruna Wagner (UFMT) 

 
Resumo: O presente trabalho foi realizado a partir da análise da obra Laranja Mecânica (2011) 
de Anthony Burgess. Neste texto, levantamos a hipótese de que o personagem protagonista da 
obra, Alex, é construído e corrompido socialmente, sendo sua personalidade e ações reflexos da 
sociedade que o rodeia. O estudo se fundamenta no crítico literário Antonio Candido, que 
aborda em seu ensaio Literatura e Sociedade (2000) a temática da reflexão do ambiente social 
dentro da constituição do romance. O objetivo em que esta análise está apoiada é o de que o 
ambiente externo social tem fundamental contribuição na elaboração e formação das 
características presentes na produção ficcional Laranja Mecânica, que se voltam para a 
representação da realidade social. Este é um trabalho de cunho bibliográfico que utilizou para 
sua realização um levantamento histórico sobre a situação social da Inglaterra no período da 
escrita da obra de Burgess. Como suporte teórico, utilizam-se as teorias de Lukács (2000) sobre 
a teoria do romance e a formação dos gêneros literários de acordo com as características das 
sociedades que os formaram, de Goldmann (1976) e sua teoria sobre o herói problemático na 
sociedade moderna e de Antônio Candido (2000) e sua explicação sobre como o elemento 
externo pode se tornar interno à estrutura narrativa.  

Palavras-chave: Literatura e Sociedade. Laranja Mecânica. Anthony Burgess. 

1. Apresentação 

Neste trabalho levantamos a hipótese de que o personagem protagonista da obra 

Laranja Mecânica, Alex, escrita por Anthony Burgess, na Inglaterra durante a década 

de 1960, é construído e corrompido socialmente, sendo sua personalidade e ações 

reflexos do meio que o cerca. Visamos analisar como a influência dos elementos 

externos surtem efeito na constituição dos elementos internos do protagonista e de como 

esses elementos afetam as relações interpessoais e o caráter do jovem delinquente.  

O estudo se fundamenta no crítico literário Antonio Candido, que aborda em seu 

ensaio Literatura e Sociedade (2000) a temática da reflexão do ambiente social dentro 

da constituição do romance. O objetivo em que esta análise está apoiada é o de que o 

ambiente externo social tem fundamental contribuição na elaboração e formação das 

características presentes na produção ficcional Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, 

que se voltam para a representação da realidade social.  
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2. O herói do romance: passagem do indivíduo épico ao moderno degradado 

Um novo gênero ascende junto com a modernidade: o romance. Com o romance 

também surge um novo indivíduo que se estabelece no interior deste. Com as 

transformações que aconteceram na sociedade a partir da consolidação dos valores da 

modernidade, o sujeito presente dentro das narrativas também se modificou e se 

adequou aos novos axiomas que se estabeleceram. Anterior ao romance existiu a 

epopeia, que fazia alusão às aventuras de um herói movido pelo sentimento patriótico. 

Já as motivações e temáticas do romance são diferentes às de outrora abordadas naquele 

gênero.  

Epopéia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não 
diferem pelas intenções configuradas, mas pelos dados histórico-
filosóficos com que se deparam para a configuração. O romance é a 
epopéia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 
mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à 
vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 
totalidade. (LUKÁCS, 2000, p. 55) 

 Romance e epopeia diferem-se tanto temporalmente quando ideologicamente. 

Nesta o valor atribuído à vida era evidente, o herói vivia e morria por um propósito, 

sendo este alcançado ou não. No romance não nos é sempre evidente o intento de vida 

que guia o herói, muitas vezes ele sequer possui um, pois no ambiente do romanesco a 

vida tornou-se algo problemático, por vezes sem sentido atribuído, mas que, ainda 

assim, busca uma totalidade a ser alcançada. 

Epopeia e romance se distanciam também quanto suas formas de narrar o 

mundo. Na epopeia encontramos o verso, estrutura fechada, já no romance o verso é 

substituído pela prosa, estrutura que permite maior liberdade ao narrar. Podemos 

entender que “A epopéia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si 

mesma, o romance busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida” 

(LUKÁCS, 2000, p. 60).  

Partindo do pressuposto de que a epopeia nos apresenta um ambiente que limita 

psicologicamente o herói, podemos afirmar que o romance surgiu para que os 

problemas da vida social de um indivíduo pudessem ser transmitidos de forma que 

englobasse todos os seus dilemas pessoais e sociais. No mundo moderno, no qual os 

indivíduos buscam se tornar seres de destaque, a epopeia não permitiria que o herói 

pudesse desenvolver-se enquanto elemento individual, pois “O herói da epopéia nunca 

é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre se considerou traço essencial da epopéia que seu 
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objeto não é um destino pessoal, mas o de uma comunidade” (LUKÁCS, 2000, p. 67), 

por isso no momento em que a vida passou para um plano individual problemático, a 

epopeia foi substituída pelo romance. 

A escrita epopeica valorizava e enaltecia os heróis gregos, os heróis perfeitos, 

que não envelheciam e que conseguiam resolver todos os conflitos de maneira a estarem 

sempre ao lado dos verdadeiros valores de sua sociedade. O romance traz uma forma 

diferente de observar esse herói; não temos mais um mundo perfeito e fechado, de uma 

sociedade onde a alma era de harmonia (TADIÉ, 1992), agora observamos um herói 

problemático e que busca por valores autênticos que foram corrompidos.  

Mesmo partindo da ideia de que o herói do romance é um indivíduo isolado, não 

podemos deixar de perceber que por mais que o foco da narrativa esteja voltado para 

ele, o herói romanesco moderno, não se erige individualmente, sua construção 

psicológica depende de todo um aparato cultural e social no qual ele está inserido. A 

criação desses fatores externos (sociais, econômicos e culturais) é diretamente 

influenciada por um ou mais momentos históricos, sendo assim, a escolha temporal do 

romance reflete o íntimo do herói, ou seja, as influências históricas de uma determinada 

sociedade repercutem na criação da personalidade do indivíduo que está inserido 

naquele ambiente. Dessa forma, o herói moderno é um reflexo da sociedade em que 

vive, como observa Goldmann: 

O que não torna menos verdade o fato de que, em nossa opinião, e no 
sentido em que Hegel escreveu que “a Verdade é o Todo”, os 

verdadeiros objetos da criação cultural são, efetivamente, os grupos 
sociais, e não os indivíduos isolados; mas o criador individual faz 
parte do grupo, muitas vêzes por sua origem ou posição social, sempre 
pela significação objetiva de sua obra, e nêle ocupa um lugar que, sem 
dúvida, não sendo decisivo é, não obstante, privilegiado. (1976, p. 4) 

O romance gera uma busca incessante pela autenticidade do herói na sociedade, 

para sair do mundo da degradação e ocorrer, ao final, a sua conversão. Assim, podemos 

afirmar que o romance aborda a realidade da sociedade, em que tanto esta, quanto seus 

indivíduos são degradados, e com isso, tornam-se evidentes os conflitos internos que os 

personagens apresentam. Goldmann (1976), ao interpretar Lukács, nos diz que para ele 

toda forma de arte literária se desenvolve da necessidade de conhecer e de mostrar um 

conteúdo essencial, que revela a verdadeira realidade envolvida por heróis de caráter 

degradado por uma sociedade e por sua própria consciência.  

O herói do mundo moderno sofre e falha, seus pensamentos e ações estão 

ligados principalmente aos valores materiais impostos pelo meio que o cerca e pela 
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busca por dinheiro, sucesso e status fazendo assim com que haja uma deterioração das 

relações humanas na vida do sujeito da modernidade, ou seja, as relações interpessoais 

são deixadas de lado. Seguindo esses pontos problemáticos do herói surge o 

individualismo, movimento de afastamento com o mundo exterior e foco no 

crescimento e alcance dos interesses individuais. 

Na vida econômica, que constituiu a parte mais importante da vida 
social moderna, tôda relação autêntica com o aspecto qualitativo dos 
objetos e dos sêres tende a desaparecer, tanto das relações entre 
homens e as coisas como das relações inter-humanas, para dar lugar a 
uma relação mediatizada e degradada: a relação com os valôres de 
troca puramente quantitativos. (GOLDMANN, 1976, p. 15) 

Após o exposto, podemos entender que com o passar dos tempos, o herói deixou 

de ser visto como um ser inatingível e perfeito, como eram representados os heróis das 

epopeias. O herói que temos agora falha e comete erros e acertos, trilha uma vida 

destituída de fama ou glória, é uma pessoa muitas vezes comum, que se comporta de 

acordo com o meio em que está inserida. Esse ser que encontramos hoje protagonizando 

os romances que lemos é uma criatura individualista, sem grandes perspectivas. Os 

valores legítimos da vida são deixados de lado e substituídos pela busca incessante da 

realização de ideais supérfluos. Os elementos norteadores que guiam o herói não são 

considerados relevantes, os “sentidos” dados à vida deste indivíduo são corrompidos 

consequentes de um mundo que se encontra em igual estado. 

3. A obra e a sociedade 

Estimular a reflexão sociológica a partir de expressões artísticas em geral 

significa que podemos contar com informações que indicam que essas expressões não 

aparecem do nada.  É necessária complementaridade entre as divergentes áreas, analisar 

o vínculo entre a obra e o ambiente e levar em conta que alguém as criou em um 

determinado momento, num determinado contexto e que não devemos deixar de lado a 

análise estética do relato literário. Para Candido, mais do que tentar apontar traços da 

sociedade dentro da obra, é preciso perceber como “O externo (no caso, o social) 

importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha 

um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (2000, p. 6). 

Os elementos externos, que são caracterizados como a sociedade e seus 

elementos sociais, são importantes para a construção de elementos internos nas obras. 

São apresentados fatos que estão acontecendo ou aconteceram na sociedade, estes 

podem ser bons ou ruins, trazendo episódios reais, críticas, que podem ser representados 
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dentro do campo literário. Assim, as relações externas são capazes de moldar o 

elemento interno que está sendo construído ou que já foi criando ideias e características 

próprias a partir da análise do social. 

Candido considera como relevante a relação dos fatores sociais como uma 

maneira de explicação e organização das ideias, conteúdos, da obra em si, fornecendo-

lhe elementos que ajudam a validar o seu efeito sobre os leitores que o absorvem. Dessa 

maneira, a obra simples e pura não é um universo fechado que explica a si mesma, e sim 

algo orgânico, que não é totalmente isolado do mundo. (CANDIDO, 2000). Os fatores 

sociais devem ser emoldurados junto às formas estruturais que envolvem uma obra. É 

dessa forma que esta irá adquirir a própria composição artística, deixando de ser um 

elemento isolado passando a captar valores simbólicos que fazem com que o externo se 

transforme em interno. 

4. A Inglaterra no período pós-guerra 

Após a Segunda Guerra Mundial a Inglaterra passou por uma série de 

transformações tanto em seu cenário político quanto no ideológico. A Segunda Guerra 

Mundial foi para a Inglaterra uma retrospectiva da Primeira, porém foi menos 

traumatizante para o país que a enfrentou de maneira diferente, mesmo com todas as 

dificuldades. A Inglaterra passou a ser uma nação mais orgulhosa de si e mais unida. 

Vencer a guerra deixou sérias marcas na economia britânica. Para se manter durante o 

período de batalha, a nação inglesa contraiu exorbitantes dívidas com os Estados 

Unidos.  

A eleição de um governo trabalhista nos últimos meses de guerra demostrou o 

quanto a nação estava consciente de que novos tempos tinham chegado e de que eram 

necessárias novas medidas. Com a chegada do governo trabalhista ao poder foi adotada 

uma política que visava ao bem-estar social.  

Apesar das melhorias das condições sociais na vida da população britânica o 

povo ainda sofria e o governo trabalhista enfrentava grandes dificuldades financeiras, 

como a demasiada dívida com os Estados Unidos obtida durante o período da guerra. A 

política de severidade que o governo trabalhista se viu obrigado a implantar não lhe 

rendeu muita popularidade, e, apesar do seu excelente legislativo, sua maioria foi 

gravemente reduzida nas eleições de 1950. Os conservadores subiram ao poder, porém 

não planejavam modificar a legislação do bem-estar implantada pelos trabalhistas.  
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Durante os anos 50, a Inglaterra se beneficiou do desenvolvimento internacional. 

Uma crescente prosperidade era especialmente óbvia entre a classe média. Não obstante 

os restos inextinguíveis de pobreza e de perturbações industriais endêmicas, 

manifestadas em grandes greves, a grande maioria era mais rica do que antes (ZIERER, 

1978). Porém, a fase bem-sucedida pela qual a Inglaterra passava não durou muito 

tempo. Dificuldades no setor da economia foram surgindo e o sistema econômico 

vigente mostrou-se ineficiente. O governo conservador caiu e os trabalhistas voltaram 

ao poder. 

Mas o consumo desenfreado não foi acompanhado pelo investimento, 
e as instituições que cuidavam do bem-estar social deterioraram-se 
pela diminuição das subvenções do governo. [...] Dificuldades 
persistentes no controle da inflação e na manutenção de uma saudável 
balança comercial mostravam as debilidades do sistema econômico, e 
o recurso do governo à tática econômica stop-go – expansão num ano, 
contração no próximo – não só irritou o público, como revelou a falta 
de uma política de base a longo prazo. Em 1962, a imagem do 
“Supermac” aparecia velada: um escândalo sensacional envolvendo 

sexo e espionagem, e cruéis golpes e mudanças de ministros deixaram 
um sabor amargo. (ZIERER, 1978, p. 120) 

“Na década de 60, um ar de alegre frivolidade parece ter-se apoderado do país” 

(ZIERER, 1978, p. 121). Porém, mesmo com esse ar de alegria e juventude pairando 

sobre o país, os problemas sociais não sessaram, apenas ficaram fora de foco, o que 

gerou muitas críticas. Além disso, houve um aumento na criminalidade entre os jovens, 

causado na maioria das vezes entre as gangues urbanas que começaram a surgir nessa 

época. 

5. Laranja Mecânica  

Ao analisarmos os textos de Lukács (2000) sobre a teoria do romance e a 

formação dos gêneros literários de acordo com as características das sociedades que os 

formaram, de Goldmann (1976) e sua teoria sobre o herói problemático na sociedade 

moderna e de Antônio Candido (2000) e sua explicação sobre como o elemento externo 

pode se tornar interno à estrutura narrativa, percebemos que em seus discursos, todos 

falam das transformações da sociedade como mecanismos de mudança no ser, seja o 

homem comum ou o herói literário. Por consequência das profundas mudanças que 

foram ocorrendo com o passar dos séculos na mente, imaginário e no comportamento 

humano, coube à literatura a missão de adaptar-se para acompanhar esse 

desenvolvimento e satisfazer as necessidades do homem moderno. 
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Para exemplificarmos o que seria esse homem moderno, o ser degradado fruto 

de seu meio social e moldado de acordo com este último, adotaremos como exemplo o 

personagem protagonista e narrador Alex, de Laranja Mecânica, com o objetivo de 

tentar demonstrar como o meio é um princípio constituinte do indivíduo também dentro 

do campo narrativo.  

Tomando por norte o homem como sendo um reflexo do seu meio sociocultural, 

político e econômico, percebemos que Alex, que se encontra em uma Inglaterra 

futurista, porém que apresenta fortes traços da sociedade vigente na época de escrita da 

obra por Burgess, remetendo-se a diversos problemas sociais enfrentados pela Inglaterra 

na década de 1960, podemos apontar que o protagonista de Laranja Mecânica apresenta 

características que nos fazem acreditar que este seja uma personificação da sociedade 

que o cerca dentro da obra, bem como um é instrumento de uma crítica à certas mazelas 

da sociedade inglesa das décadas da época de escrita da narrativa. 

Laranja Mecânica (1962) conta a história do jovem narrador Alex, que faz um 

relato autobiográfico de suas experiências ao decorrer do livro. Alex é um adolescente 

transviado, líder de uma gangue, que perambula pelas ruas de uma Londres “futurista” 

decadente com seus Druguis, seus amigos, cometendo livremente os mais bárbaros atos 

contra homens e mulheres, tais como estupros, assaltos e espancamentos. Após cometer 

involuntariamente um assassinato, Alex é preso. Na cadeia, sua única chance de se ver 

livre da reclusão é participar como cobaia de uma experiência de cunho social 

desenvolvida com a intenção de eliminar tendências criminosas presentes em 

delinquentes. Ao conseguir se tornar um voluntário para participar da experiência, Alex 

se vê num processo doloroso e desumano, tanto quanto a ultraviolência que pregava e 

praticava.  

Após sair do programa de “reabilitação social”, Alex depara-se com as 

consequências do processo ao qual foi submetido. Com o objetivo de eliminar o 

comportamento criminoso de seus pacientes, o “tratamento” fazia com que os 

indivíduos submetidos a ele passassem a sentir um forte mal-estar físico a cada vez que 

tentassem cometer qualquer ato delinquente. Mesmo após passar pelo experimento Alex 

não deixa de sentir vontade de cometer atos hediondos, porém, por estar condicionado a 

ter reações físicas desagradáveis ao tentar pôr em prática seus pensamentos criminais, 

ele prefere não os cometer. No final da obra, o protagonista volta a conseguir pensar e 

agir como antes e ainda sai como vítima do sistema ao qual foi submetido 

(FERNANDES, 2011). 
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Durante a obra Alex se apresenta para nós leitores como um indivíduo 

extremamente violento e cruel, não possuindo nenhum sentimento de culpa, nem de 

arrependimento pelos atos bárbaros que comete juntamente com seus Druguis. Mesmo 

em momentos em que para refletir sobre suas ações, Alex não demostra nenhuma reação 

de remorso. 

Aparentemente, Alex não possui motivos que possam servir de pretexto para que 

o narrador tenha o comportamento que nos apresenta, porém, ao nos situarmos 

historicamente nos problemas sociais vivenciados na época da escrita de Laranja 

Mecânica, vamos encontrar diversos fatores que nos levam a entender os porquês que 

levam o protagonista a agir desta maneira degradada. A primeira característica que o 

Alex nos apresenta é a falta de objetivos palpáveis em sua vida, e a falta de desafios, 

como podemos perceber no seguinte trecho: “Mas eu não conseguia deixar de me sentir 

um pouquinho decepcionado com as coisas do jeito que eram naquela época. Nada 

contra o que lutar de verdade. Tudo era fácil como tirar doce de criança. Mas a noite era 

mesmo uma criança” (BURGESS, 2011, p. 15).  

A falta de objetivos o leva à monotonia e essa monotonia acaba por servir de 

canal para à prática da violência como forma de diversão. Os jovens ingleses, após o 

término da Segunda Guerra Mundial, não tinham muitos ideais de vida e com isso 

passaram a buscar maneiras diversas para se entreterem, até mesmo aqueles 

provenientes de famílias abastadas economicamente, foi então que o número de gangues 

de jovens na Inglaterra cresceu, a violência gratuita era uma forma de escape para a 

monotonia, consequência da falta de objetivos. 

O protagonista e narrador de Laranja Mecânica possui um tutor, uma espécie de 

conselheiro encaminhado pelo Estado para auxiliá-lo a manter uma conduta adequada 

aos padrões exigidos pela sociedade, pois Alex já havia anteriormente se envolvido em 

confusões pela Londres do amanhã.  Esse tutor expõe para nós alguns argumentos que 

nos fazem questionar se o personagem Alex é um indivíduo perverso por si próprio ou 

se as circunstâncias que o rodeiam o transformaram no que ele é. Como no seguinte 

trecho: 

– Ah, sim, aprecia, não é? – ele meio que debochou. – Fique esperto, é 
isso. Sabemos mais do que você pensa, jovem Alex. – Então ele disse, 
com uma goloz de grande sofrimento, mas ainda balançando: – O que 
é que dá em vocês todos? Nós estudamos o problema e já estamos 
estudando há quase um século, sim, mas os estudos não estão nos 
levando muito longe. Você tem uma bela casa aqui, bons pais que te 
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amam, você não tem um cérebro lá tão ruim. É algum diabo que entra 
dentro de você? (BURGESS, 2011, p. 41) 

Mesmo ao abordar esta questão, ao decorrer da narrativa podemos perceber que 

existem diversos fatores que moldaram o narrador, fatores estes que por vezes mostram 

o jovem refletindo o comportamento dos jovens da sociedade de Burgess, a sociedade 

externa física, e em outros momentos tomando atitudes claramente semelhantes às que o 

governo vigente na narrativa desempenhava, mostrando como o sistema no qual ele está 

inserido é falho e ineficiente.  

Alex têm 15 anos de idade, não vai à escola, apesar de seus pais “acreditarem” 

que o filho frequentava as aulas. Possui uma família ausente. Seus pais trabalhavam 

durante todo o dia, à noite eles se “dopavam” para conseguirem dormir e não perturbar 

o filho. Percebemos durante a narrativa uma inversão de papéis, Alex é quem “ensina” 

os pais a forma como agir em relação a ele, e não o contrário, a partir disso podemos 

notar a degradação da família urbana, os valores não são mais os mesmos de 

antigamente e as regras não se aplicam mais da mesma maneira. 

Não há nos primeiros momentos da narrativa uma participação efetiva dos pais 

de Alex em sua vida. Nos anos que seguiram após a Segunda Guerra Mundial os pais e 

mães de família da Inglaterra começaram a trabalhar excessivamente por causa da 

pobreza que o país atravessava no período pós-guerra. Nessa época as mulheres 

começam a sair de casa para trabalhar e deixavam seus filhos sob a responsabilidade da 

escola. Havia um pensamento de que a escola era responsável pela educação destas 

crianças, porém as instituições educacionais não conseguiam conter esses indivíduos e o 

comportamento dos jovens acaba saindo de controle.  

A família encontra-se alienada, consequência das mudanças sociais que 

ocorreram no período da escrita da obra, bem como acontece com a família de Alex em 

Laranja Mecânica, como podemos observar no seguinte trecho: “– Oioioi. Muito 

melhor agora depois de um descanso do dia. Pronto para mais um trabalho noturno 

agora para merecer aquele trocadinho. – Porque era isso que eles diziam que 

acreditavam que eu fazia naquela época [...]” (BURGESS, 2011, p. 50). A própria fala 

de Alex em relação aos seus pais nos transmite um tom de ironia quando diz que os pais 

“diziam que acreditavam”.  

Apesar de ir contra as regras e princípios de sua sociedade, Alex, internamente, 

desenvolve suas próprias regras e princípios. Ele é contrário a um sistema que impõe 

uma ordem, mas ele próprio desenvolve uma. Dessa maneira podemos compreender que 
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Alex faz as vezes de um espelho, refletindo sociedade que opressora e ditadora em que 

ele se encontra, pois, o próprio narrador impõe-se dentro de seu minúsculo grupo de 

Druguis, assim como dentro do seio familiar. O grupo do qual é líder vai contra as 

instituições governamentais de poder, como a polícia, porém, apresenta uma figura 

portadora de autoridade e de nível superior aos dos outros membros dentro de dela, e 

este ser é o próprio Alex. 

Eu podia me sentir ficando todo razdraz por dentro, mas tentei 
disfarçar, ficando calmo: – É necessário que exista um líder. 
Disciplina tem que haver. Ok? – Nenhum deles skazatou uma palavra 
ou sequer fez assim com a cabeça. Por dentro fui ficando mais 
razdraz, mas calmo por fora. – Eu – disse – porque estou há muito 
tempo no comando. Somos todos druguis, mas alguém precisa estar no 
comando. Ok? Ok? – Todos meio que fizeram que sim com a cabeça, 
assim meio desconfiados. (BURGESS, 2011, p. 32) 

Além do sistema hierárquico e opressor que existe dentro do grupo de Druguis, 

Alex também cria noções de moral para serem seguidas por seus amigos, o protagonista 

adota dentro de seu universo particular regras semelhantes as que são impostas pela 

sociedade em que vive e que ele se diz contrário. O narrador estabelece seu poder e 

requer o respeito às normas morais através do uso da violência, exatamente como a 

polícia da narrativa e bem como a polícia inglesa das décadas de 1950 e 1960. 

Alex age dentro de seu universo como se fosse o presidente de uma pequena 

nação, o representante maior dentre seus amigos, como o governador e soberano do 

meio em que vive. O grupo que é contra as instituições governamentais tem um governo 

dentro de si. Dessa maneira percebemos como Alex é um reflexo do seu sistema, pois 

mesmo indo contra o sistema vigente o protagonista possui internalizadas noções de 

regras e valores que são semelhantes às das instituições governamentais as quais ele se 

mostra contrário. Burgess, em Laranja Mecânica, criou um personagem narrador e 

protagonista desordeiro, corrupto, ladrão, estuprador, assassino e mentiroso que é fruto 

do mesmo governo que ataca.  

Vemos aqui um aspecto irônico na obra de Anthony Burgess, um indivíduo que 

vai contra um sistema do qual ele próprio é uma representação. Essa ironia nos mostra 

como as estruturas sociais estão entrelaçadas à formação dos indivíduos, pois as atitudes 

de Alex são um reflexo dos valores internalizados da sociedade em que ele vive. Nosso 

protagonista tem esse comportamento porque foi moldado por seu meio, reproduzindo 

tudo aquilo que a sociedade em que vive lhe transmitiu. O governo é autoritário, Alex 
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também, o governo é opressor, Alex também é, o governo não demonstra culpa pelos 

seus atos, Alex também não.  

Mesmo Alex elegendo-se o líder do grupo e tentando impor ordem, seus amigos 

contrariam suas regras e seu regime, como eles próprios fazem em relação às entidades 

policiais e governamentais. Percebemos então que existe uma crítica às tentativas de 

imposição de poder, pois elas não funcionam nem fora do universo ficcional de Alex e 

seus Druguis como também não funcionam dentro do universo da Inglaterra de então. 

– Yarblis – disse Tosko, fungando – grandes bolshis yarblokos pra 
você. O que você fez ali não tinha direito de fazer. Vou enfrentar você 
com corrente, noja ou britva a hora que quiser, não tendo você motivo 
para me dar toltchoks, é razoável que eu não aceite isso. 
– Uma raspada de noja à hora que quiser – resfoleguei de volta. Pete 
disse: 
– Ah, o que é que há? Não vocês dois, maltchiks. Não somos druguis? 
Não é certo que druguis devam assim se comportar. Vejam ali alguns 
maltchiks de boca mole smekando da gente, meio que zombando. Não 
devemos nos menosprezar.  
– O Tosko – disse eu – tem que saber qual é o seu lugar. Ok? 
– Esperem um pouco – disse Georgie. – Que história é essa de lugar? 
É a primeira vez que ouço falar de camaradas aprendendo qual é o seu 
lugar. (BURGESS, 2011, p. 31) 

O protagonista é um jovem rebelde que quer combater o sistema, assim como 

muitos jovens da época da escrita da obra e do tempo da narrativa o faziam, 

contrariavam tudo, porém ele não percebe que na verdade ele reproduz o sistema 

repressor, autoritário, carcerário e judiciário em que vive. Podemos então considerar 

Alex como uma mini reprodução destes sistemas. 

A monotonia, os valores degradados, a família ausente, o estado repressor, a 

polícia truculenta, todos esses fatores são constituintes fundamentais dos 

comportamentos e ideologias dos jovens Druguis, dessa maneira, podemos dizer que o 

comportamento destes últimos era ocasionado por uma índole boa ou ruim, ou seja, não 

era algo que proveniente do berço, mas talvez o produto da fusão das circunstâncias 

sociais as quais esses indivíduos estavam submetidos.  

Mesmo a narrativa sendo situada numa data diferente do período histórico de sua 

escrita, Burgess transferiu para a obra as chagas da sociedade inglesa dos anos pós 

Segunda Guerra Mundial. Sua escrita traz elementos muito próximos da realidade 

vivenciada naqueles dias, como podemos observar na fala de Fábio Fernandes: 

[...] embora ambientada numa Inglaterra futurista inexistente, seus 
elementos de extrapolação são mais próximos do mundo real [...]. Ao 
extrapolar elementos específicos da sociedade, como gangues e o 
sistema penitenciário, em vez de propor uma alteração completa na 
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sociedade, Burgess torna o universo de Laranja Mecânica mais 
reconhecível para o leitor – e mais próximo da realidade. Afinal, a 
violência está cada vez mais próxima de nós no cotidiano. 
(FERNANDES, 2011, p. X) 

Podemos finalizar dizendo que as estruturas sociais estão internalizadas em Alex 

por meio dos diversos fatores aqui apresentados, como a violência, a falta de culpa, a 

opressão e o autoritarismo. Alex e o governo possuem características muito 

semelhantes. O protagonista da obra mais famosa de Anthony Burgess pode ser 

considerado como a representação do seu micro ecossistema, pois ele é corrupto assim 

como o governo da narrativa, bem como o governo que estava em exercício durante o 

período de escrita de Laranja Mecânica, é violento da mesma forma que o sistema 

judiciário de sua sociedade e é controlador e autoritário, do mesmo modo como a 

polícia presente em seu universo e na Inglaterra contemporânea a publicação da obra. 
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