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Resumo 

Este ensaio tem o objetivo de questionar, a partir da análise do filme Into the Forest4 e do 

perpasse das representações das emoções na narrativa, sobre que direção a civilização 

percorreria a partir de uma interferência de supressão tecnológica, como a falta de energia 

elétrica. A falta de eletricidade se configura como um motivo para o retrocesso do 

processo civilizatório da sociedade como conhecemos hoje? Numa sociedade cujas 

práticas sociais acabam fragmentadas pelo desaparecimento abrupto da energia elétrica é 

possível manter a coerência das ordens socioculturais? Para tanto, dialogando com o 

cenário retratado no filme, a análise é pautada no conceito de liquidez de Bauman e na 

sustentação dos conceitos de Freud sobre a perversidade da natureza humana quando não 

há regras ou controle social.  
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Introdução 

O líquido é muito mais do que frágil. O líquido é débil e efêmero, e é assim que 

Bauman (2004; 2008) faz uma interpretação da sociedade e da era pós-moderna. Vivemos 

em tempos líquidos onde nada é feito pra durar, nos diz o sociólogo. Estaria inclusa nesse 

nada a nossa própria noção de civilização e de civilidade?   

Ainda que muitos dos conceitos de Bauman (2004; 2008) se refiram a uma 

sociedade pós-moderna especialmente voltada para o mundo tecnológico e virtual, 

tratarei aqui a liquidez como uma característica intrínseca da sociedade atual. Ou seja, 

com o desaparecimento do fator tecnológico, a sociedade entraria em um processo de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato 

Grosso. 
3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato 

Grosso. 
4 O drama Into de Forest, lançado em 2015, dirigido por Patricia Rozema e baseado no livro homônimo de Jean 

Hegland, narra a história de duas irmãs que se veem num apocalipse tecnológico, tentando sobreviver e se defender de 

intrusos, de doenças e da solidão. 
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transição de suas características socioculturais. Mas ainda assim, levaria algum tempo 

para que todos se despissem da bagagem carregada até então. No princípio, portanto, 

continuaríamos com a mesma rotina (hábitos, práticas, ritos) que aos poucos se 

moldariam numa adaptação às novas necessidades e recursos disponíveis. 

Elias (1994), ao analisar o processo civilizatório na Europa no início do século 

XX, nos elucida que as grandes mudanças sociais foram se desenrolando a partir das 

transformações pontuais das regras (reverenciando, principalmente, os bons costumes a 

partir dos manuais de etiqueta da época) que buscavam promover uma padronização do 

que o autor chama de aparelho de autocontrole. Podemos notar que assim como no 

processo civilizatório analisado por Elias, o drama Into the Forest nos traz a mudança dos 

processos sociais baseada nas atividades dos próprios indivíduos, como esses processos 

constituíram uma mudança na conduta dos sentimentos humanos e assim como sofreram 

influência da conduta dos demais. 

Para Elias (1994) os indivíduos ao se organizarem em grupos foram criando 

formações sociais e estas, ainda que sem nenhum planejamento racional, possuíam 

estrutura e estabilidade (ou seja, não foram construídas de forma aleatória através de 

modelos desordenados). 

Isso se deu através de planos e ações, de impulsos emocionais e racionais de 

pessoas inicialmente isoladas, mas que constantemente se entrelaçam de modo amistoso 

ou hostil. Os indivíduos começaram a ter formas de interligação entre eles, uma certa 

dependência mútua, as funções sociais começaram a se diferenciar e isso significava que 

as pessoas não estavam mais tão isoladas assim e que dependiam uns dos outros para 

realização de suas próprias atividades. Assim os indivíduos foram compelidos a criar 

regras de convivência, ou seja: a regular sua conduta perante o outro já que o aumento da 

dependência entre grupos demandava uma homogeneização de comportamentos. 

Esse “aparelho de autocontrole” que buscava regular a conduta era estabelecido e 

imposto ao indivíduo desde o início da sua vida, buscando prevenir as possíveis 

transgressões do comportamento. Assim, desde crianças somos treinados para agir com 

autocontrole. Nesse aspecto, Freud, na obra O Mal-Estar na Civilização (1996), nos 

apresenta o ser humano como alguém com tendências destrutivas e agressivas, 

intrinsecamente destrutivo, que precisa sempre ser pressionado a reprimir suas pulsões 

naturais. A destrutibilidade seria um traço inato do ser humano. 
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Para Freud, a vida em sociedade apresenta um papel antagônico na vida do ser 

humano, pois as necessidades das pulsões (dos desejos próprios do indivíduo) e da vida 

em sociedade são distintos. E assim, o indivíduo realiza um sacrifício de repreensão de 

suas pulsões para o bem e desenvolvimento  social, já que a meta da vida seria a 

felicidade, a satisfação dos desejos. 

Em assentimento à fala de Elias (1994) sobre o mecanismo de autocontrole do 

homem Freud (1996)  nos apresenta a ética como regulação humana em sociedade. A 

ética seria uma tentativa de livrar a civilização da tendência dos homens para a agressão 

mútua na nossa sociedade.  

Uma série de paisagens de tons frios, azulados e esverdeados, combinada com 

movimentos de dança desfocados e uma música tocante. É nesse clima melancólico que 

o filme Into the Forest se inicia, indicando o percurso que o drama seguirá. 

O pai e as duas filhas, Eva e Nell, moram em uma casa afastada da cidade, próxima 

da floresta. Enquanto Nell estuda para os testes de admissão da faculdade e Eva treina 

para audições de dança, o pai é surpreendido por notícias de última hora na televisão sobre 

um grande apagão em toda a costa oeste do país.  

 A energia elétrica acaba na casa da família e por um descuido de Nell o carro 

também  fica sem bateria. A família fica isolada na casa, recebendo notícias por um rádio 

movido a luz solar. Há boatos sobre um provável apagão na usina, onde os sistemas de 

emergência provavelmente entraram em colapso e basicamente desligaram a usina, o que 

gerou o desligamento da rede elétrica. Também há boatos sobre ataques terroristas, mas 

todos ainda aguardam um pronunciamento oficial para saber qual foi a causa exata da 

falta de energia. As notícias tornam-se menos frequentes e o rádio também fica mudo. 

A partir desse momento é perceptível que as pessoas não sabem de que maneira 

agir, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Ora, se a queda de energia é 

temporária, todos podem manter suas atividades até que ela seja reestabelecida. Se a 

queda de energia é definitiva, as pessoas poderiam se organizar em novas tarefas para 

manter a funcionalidade social.  

Com isso, é notável o papel de destaque da comunicação na nossa sociedade. 

Vivemos num mundo pautado pela comunicação que com o passar do tempo tomou uma 

proporção incalculável. Temos o mundo em nossas mãos e a qualquer momento 

acessamos informações de qualquer parte do globo. Mas a relevância da comunicação 

não se restringe ao conversar, a receber notícias e informações. Ela assume uma dimensão 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

muito maior na organização social quando dela dependem, em grande parte, os sistemas 

de transporte, logística e administração de diversos tipos de recursos.  

Através da perspectiva da experiência das personagens no drama Into the Woods, 

proponho-me a levantar a questão sobre a direção que a civilização poderia percorrer se 

os mecanismos de controle social (ética de Freud, aparato psocológico de Elias) se 

dissipassem, levando em consideração a grande importância (pra não dizer vital) que a 

energia elétrica tem na organização e controle social atual. 

 

10 dias sem eletricidade 

Robert, o pai, desmonta uma motosserra e cria um motor de arranque. Com isso 

conseguem ligar o carro e finalmente a família consegue ir à cidade. No caminho 

percebem que os vizinhos deixaram suas casas e acham isso estranho.  

Chegam ao mercado, as gôndolas estão todas reviradas e falta comida. O 

atendente do mercado os aborda de maneira anormal e portando uma arma verifica se a 

família possui dinheiro. Stan, o atendente do mercado, fala à família que é necessário 

serem muito cuidadosos, pois uma crise como esta nem sempre exibe o melhor lado das 

pessoas. Conseguem alguns poucos litros de combustível no mercado. Passam por um 

posto de combustível, se deparam com um grupo de motoqueiros agindo de maneira hostil 

e voltam para casa. 

Na volta para casa há um carro parado na estrada escura. A família para o carro 

para verificar se precisam de ajuda. O pai vai até o carro parado e é tratado de forma 

agressiva por dois homens com armas de fogo que estavam aparentemente saqueando o 

carro parado na estrada. 

A fala e atitudes de Stan, o grupo de motoqueiros e os homens na estrada 

corroboram a compreensão de Freud (1996) sobre a natureza humana. Para o psicanalista, 

“os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas (...); pelo contrário, são 

criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de 

agressividade” (p. 29). 

Para Freud “o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do 

princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico desde 

o início” (1996, p. 09). Com a vida em sociedade vieram as regras sociais, que ajustariam 

a conduta dos homens sacrificando parte de seus desejos, já que a civilização depende de 

relacionamentos entre um considerável número de indivíduos (Freud, 1996, p. 27).  
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Portanto, a partir do momento em que não há um controle social efetivo, os 

homens passariam a agir de maneira instintiva, pois não haveria qualquer tipo de punição. 

Freud (1996) aponta que a inclinação para a agressão tanto está presente em nós, quanto 

podemos supor que é partilhada pelos outros. E isso é um fator de perturbação no convívio 

social, pois perdemos muito tempo e energia tentando forçar as pessoas a agirem contra 

seus instintos. Dessa forma, “em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres 

humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de desintegração.” (p. 

29). 

 Mesmo com relutância das filhas, decidem que não irão à cidade até que a situação 

se normalize, e assim, os três tentam manter as atividades cotidianas usuais. Essa tentativa 

de manter a rotina pode ser pensada como uma leitura (delimitada a dimensão das 

ocorrências sociais e intervalo do filme) do que Bauman chama de estado de interregno. 

No estado de interregno, Bauman expõe que as formas como aprendemos a lidar 

com os desafios da realidade não funcionam mais. Para o sociólogo, o estado de 

interregno é uma característica do século XXI, onde as formas de sobrevivência no mundo 

(sistema político, forma de se relacionar com as pessoas e até a forma de organizar a 

própria vida) aprendidas não funcionam mais direito. Porém, como (pelas características 

de liquidez dessa época) não se tem uma visão a longo prazo dessas novas formas que 

substituirão as antigas, as ações acabam se constituindo em reações às crises. 

Transpondo o conceito de estado de interregno de Bauman ao universo do filme, 

temos Robert, Eva e Nell vivendo num momento inteiramente diferente do cotidiano que 

estão acostumados, mas tentando manter as mesmas atividades, respondendo de forma 

reativa às crises e desafios que se mostram.  

 Robert remonta a motosserra para cortar árvores para fazer lenha. Um acidente 

acontece quando um parafuso da motosserra se solta e o pai morre. 

 Na vida em sociedade, a expressão das emoções é um ponto crucial nos mais 

diversos tipos de relacionamento. Ainda que existam expressões que independem da 

nossa própria volição, dentro da sociedade existem comportamentos que são esperados e 

que demandam ser exprimidos. E é o caso do luto. 

Através de uma perspectiva histórica, Elias (2001) expõe que a sociedade é 

constituída por um conjunto de relações (inclusive pelas relações com as experiências de 

morte) e  apresenta o papel da morte no processo civilizador. Ideias sobre morte e os 
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rituais correspondentes tornam-se um aspecto da socialização. Ideias e ritos comuns unem 

pessoas; no caso de serem divergentes, separam grupos.  

 Mauss (1979) ao estabelecer um estudo sobre os cultos funerários australianos 

(em tribos nativas), indica o caráter público, coletivo e social das práticas de expressões 

dos sentimentos dos povos australianos, levando em consideração a reflexão de Durkheim 

de que o luto não é (apenas) a expressão espontânea de emoções individuais. 

 Ou seja, para Mauss (1979), as expressões orais dos sentimentos de luto são 

fenômenos sociais marcados pelo signo da não espontaneidade e da obrigação mais que 

perfeita. Ainda assim, deixa claro que o convencionalismo dessas demonstrações de 

forma alguma exclui a sinceridade do sentimento: “tudo é ao mesmo tempo social, 

obrigatório e, todavia, violento e natural; rebuscamento e expressão da dor vão juntas.” 

(1979, p. 330). 

 Ainda que a pesquisa de Mauss tenha sido realizada em uma sociedade com 

hábitos diferentes dos ocidentais, pode-se visualizar a mesma obrigatoriedade nos nossos 

próprios ritos de luto. Nell e Eva são mulheres pequenas, sem muita força física aparente. 

Mesmo assim, concomitante ao sentimento de tristeza que demonstravam, com muita 

dificuldade cavaram uma cova para realizar o rito fúnebre de passagem de seu pai.   

 No torpor da dramatização do luto (e de muitos outros momentos, quer bons, quer 

ruins) na produção, as lágrimas sempre são recursos semióticos muito significativos. 

Quando alguém chora, nos apresenta Vincent-Buffault (1998), “estabelece uma relação”, 

demarca um vínculo de troca com o outro, e assim as lágrimas se estabelecem como uma 

linguagem. 

As lágrimas de luto, aponta Vincent-Buffault (1998), dentre os códigos de conduta 

emocional, são as autorizadas, como se a morte autorizasse uma proximidade corporal 

através das lágrimas.  

A partir das lágrimas derramadas, o espectador se identifica com a dor. O 

sentimento se mostra genuíno enquanto a retórica das lágrimas indica a existência de uma 

lógica da comunicação lacrimejante. O modelo sensível dá às lágrimas a dimensão de 

uma linguagem universal. 

 

2 meses sem eletricidade 

A comida já é muito escassa, mas possuem galinhas que botam ovos.  
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Nell ainda tenta manter rotina com estudos e Eva com a dança, mas vivem 

melancólicas, submersas em tristezas.   

Entram em discussão sobre o uso do combustível que possuem. Eva quer abastecer 

o gerador da casa para dançar, assistir filmes, ver fotos da família. Nell acredita que 

devem guardar para uma emergência em que precisem do carro. As irmãs discutem e Eva 

se isola no estúdio de dança após perder a discussão. 

A casa começa a apresentar sinais de deterioração. Para Freud (1996) “a sujeira 

de qualquer espécie nos parece incompatível com a civilização” (p. 19). Nesse sentido, 

Freud considera sujeira não só o lixo ou poluição, mas também a sujeira estética, já que 

“exigimos que o homem civilizado reverencie a beleza” (p. 19). 

A aparência da casa se revela como um marco temporal da civilidade. A medida 

que o tempo passa aumenta a degradação da casa ao passo que retrocedem dentro da 

noção do processo civilizatório. 

Após um ataque de porcos selvagens às galinhas, perdem sua fonte de ovos. Eva 

continua reclusa, mas após um pesadelo de Nell, que acorda desesperada, as irmãs reatam 

os laços. Eli, namorado de Nell, aparece na casa das duas.  

Eli conta que as pessoas estão ficando doentes na cidade, já que não há tratamento 

de água, remédios e falta muita comida. Não há combustível em parte alguma da cidade, 

não há eletricidade, nem comunicação, transporte, telefone ou internet. Ainda não se sabe 

o que causou o colapso, mas há muitos boatos e teorias. 

Como se suprimissem o apocalipse que se desenrola, tendo o amor como “um ato 

psíquico impossível de fragmentar (...) ou de explicar pela cooperação de outros 

elementos.” (SIMMEL, 2006, p. 120), Nell e Eli acentuam a relação amorosa.  

Simmel (2006), ao analisar o amor não de forma essencialista, mas como forma 

de sociabilidade através das próprias relações, sugere que “o amor é uma categoria 

primordial, não tendo nenhum fundamento além de si mesmo.” (2006, p. 124). Infere-se, 

dessa forma, que o amor é um estado do ser. Assim, para este casal de apaixonados, o 

amor é a finalidade e não um caminho para alguma coisa ou junção de componentes, não 

importando, a priori, a conjuntura social em que estão inseridos.  

Nell se abre para Eli sobre sua noção de responsabilidade. Eva, ainda que pratique 

muito, está muito velha para seguir a carreira de bailarina. E é por isso que Nell estuda 

tanto para entrar para a Universidade, para que possa tomar conta das duas. Nell se sente 

responsável pela irmã, consequentemente pela família. 
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Eli conta para as irmãs que as coisas estão começando a se normalizar no leste do 

país e as convida para ir à Boston. Eva recusa o convite, acredita que é só mais um rumor, 

além do mais, demorariam mais de 8 meses para ir andando até Boston durante o inverno. 

Nell aceita o convite e segue Eli. No início do trajeto, envolta em lágrimas, Nell 

deixa Eli para voltar para sua irmã. Nell diz à Eva: “somos a única família que temos. 

Temos que ficar juntas.”. 

Nesse momento cabe trazer os conceitos de Bauman (2008) de rede e comunidade. 

Na sociedade moderna, existiam comunidades, que precediam os indivíduos. As pessoas 

nasciam em comunidades, que eram muito mais fechadas (por diversos motivos, inclusive 

pela menor facilidade de locomoção, menor acesso às informações). A rede, marco da era 

pós-moderna, ao contrário das comunidades, é feita e mantida viva por duas atividades: 

conectar e desconectar (sendo a desconexão, segundo Bauman, o maior atrativo). 

Numa situação como a ilustrada no filme, Nell volta para sua irmã, que representa 

sua comunidade. Assim, presumivelmente hábitos modernos (do século XX), como a vida 

em comunidade voltariam a tona, facilitando a criação de uma organização social, 

principalmente alargando as noções de segurança daquele grupo. 

   

6 meses sem eletricidade 

As irmãs encontram uma enciclopédia sobre plantas da floresta. Então começam 

a colher ervas e plantas nativas (tanto para alimentação como para o uso medicinal) e 

realizar processos de conservação de alimentos. 

Em uma noite decidem usar um pouco de combustível que as resta no gerador de 

energia. Veem fotos antigas e assistem gravações da família.  

O filme é marcado por diversos signos de saudade. Saudades da mãe que já faleceu 

acometida por uma doença; saudades do pai que faleceu diante das duas; e de outras coisas 

que poderiam ser consideradas frívolas ou superficiais, como saudades da rotina antiga 

ou de comer chocolate.   

D. Duarte (apud LOURENÇO, 1999) entende a saudade (sentimento 

simultaneamente singular, universal e transcendente) como uma aflição da alma, como 

um jogo de memória afetiva, ao precisar que ela não releva do entendimento mas do 

coração, estabelecendo um nexo entre a saudade e o tempo.  

Lourenço (1999)  entende a saudade como uma medição dos seres humanos (seres 

de memória e de sensibilidade) com o tempo e a temporalidade, estabelecendo uma 
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conexão entre a saudade e o tempo humano, que é o fruto da percepção do indivíduo sobre 

o tempo cronológico. 

Pela manhã Nell vai até a floresta colher frutos, Stan (o atendente do mercado) 

surpreende Eva cortando madeira. Eva percebe sinais de que alguma coisa não está certa: 

Stan tem um sapato diferente em cada pé, age e fala de modo estranho. Com um ar de 

apreensão, Stan pergunta sobre o pai e Eva fala que ele está na floresta, deve estar 

voltando. 

Stan ataca Eva, a estupra e rouba o galão de gasolina e o carro da família. 

Uma das formas mais eficazes que a civilização utiliza para inibir a agressividade 

humana (dominar o desejo de agressão do homem) é a culpa. Freud (1996) nos apresenta 

duas origens para o sentimento de culpa: “uma que surge do medo de uma autoridade, e 

outra, posterior, que surge do medo do superego.” (p. 38). Ainda que Eva tentasse criar 

um sentimento de culpa por medo da autoridade ao falar que seu pai e seus amigos 

estavam por perto, não houve condescendência por parte do estuprador. 

Stan não renunciou aos instintos por medo de agressão de uma autoridade externa, 

muito menos pela autoridade interna (medo da própria consciência). A falta do sentimento 

de culpa, seja por inexistência da autoridade externa ou interna, possivelmente se 

configuraria no maior problema factual do começo de um novo processo civilizatório 

iniciado pela supressão da energia elétrica. Na falta de uma autoridade do Estado, com os 

indivíduos lutando pela sobrevivência em busca de comida, mantimentos, abrigo e 

remédios, seria muito improvável que uma autoridade interna se sobrepusesse ao instinto 

de manutenção de sua própria vida. 

Eva fica muito mal, fisicamente e psicologicamente. Nell reforça as paredes de 

vidro da casa, portas e janelas com tábuas de madeira. 

  

8 meses sem eletricidade 

Com medo de novos invasores, as irmãs não saem mais de casa para buscar 

alimentos na floresta. A comida é tão escassa que tentam comer comida de cachorro de 

uma lata perdida sem rótulo.  

Numa nova busca entre as latas vazias da despensa, Nell encontra um envelope 

com a inscrição “pumpkin”, apelido que seu pai lhe chamava. As irmãs ficam muito 

contentes e creem que é um bilhete do pai. Criam um momento especial para abrir o 

envelope que se configura como um índice de esperança para a família. Numa reviravolta 
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sentimental, causando grande decepção, o conteúdo do envelope era apenas sementes de 

abóbora. 

Nesse momento onde a desilusão uniu um pouco mais as duas irmãs, Eva 

finalmente se abre sobre o estupro. Quando descreve o estupro, o representa como um 

mar de ondas negras. Eva, sofrendo, de certa forma, de uma doença da alma, representa 

o estupro sofrido de uma forma muito próxima da melancolia descrita por Starobinski 

(2016).  

A melancolia metamorfoseada em linguagem material é tratada por bile negra, por 

água escura, água negra, tinta e poço, se contrapondo à alegoria da esperança, que é 

versada como água. Os grandes temas da “depressão” são experiências que a consciência 

efetua e desenvolve imediatamente numa linguagem material, nos registros da substância 

e da cor: o mundo torna-se opaco, pesado e lento, as cores se suavizam e se apagam, tudo 

fica carregado de fuligem. (STAROBINSKI, 2016). 

Eva apresenta melhora no apetite e enjoos, e as duas percebem que são sinais de 

uma gravidez. Ainda que Nell estivesse obstinada a encontrar técnicas de aborto, Eva 

parece feliz: “Não acho que possa perder mais nada, Nell”. 

  

15 meses sem eletricidade 

A casa apresenta sinais muito severos de deterioração e Eva não parece muito 

saudável. Através da leitura de enciclopédias, percebem que a falta de vitamina B12 pode 

ser muito prejudicial para a gestação. Como a vitamina é encontrada em produtos de 

origem animal, Nell decide caçar um porco do mato. 

 Com muito esforço, Nell atinge um javali, o leva pra  casa e as irmãs colocam em 

prática métodos de conservação de alimentos que encontraram nas enciclopédias (como 

conservar no sal e na gordura). 

Depois da agressão de Stan, se tornaram apreensivas com qualquer cheiro ou 

barulho diferentes. O medo se torna uma emoção recorrente na trama, principalmente 

pelo processo experienciado. Trespassando as ideias tanto de Bauman, quanto de Freud, 

temos a dicotomia entre segurança e liberdade. Bauman (2008) toma a segurança e a 

liberdade como valores essenciais, que são absolutamente indispensáveis para uma vida 

satisfatória, recompensadora e relativamente feliz. 

Nas análises de Freud (1996) sobre o século XX, o problema da sociedade 

moderna é o sacrifício da liberdade em benefício da segurança. Bauman (2008), 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

corroborando que a civilização é sempre uma troca, assegura que os problemas da era 

pós-moderna derivam da entrega da segurança em prol de mais liberdade, indicando uma 

ambivalência na vida em sociedade.  

Enquanto uma aumenta a outra consequentemente diminui. Inclusive, Bauman 

(2008) afirma que a solução perfeita de equidade entre segurança e liberdade nunca será 

encontrada. Isso quer dizer que em uma sociedade com maior liberdade a segurança é 

posta em segundo plano. Porém, diferentemente da época pós-moderna, onde as pessoas 

optam pela maior liberdade, num momento como o vivido no drama não há essa escolha. 

A insegurança existe porque não há um controle, uma contenção nos atos dos indivíduos.   

Delumeau apresenta que “a insegurança é símbolo de morte, e a segurança é 

símbolo da vida” (1993, p. 23), enquanto Bauman (2008) afirma que no ambiente líquido-

moderno a luta contra os medos se tornou tarefa para a vida inteira, enquanto os perigos 

que os deflagram – ainda que nenhum deles seja percebido como inadministrável – 

passaram a ser considerados companhias permanentes e indissociáveis da vida humana.  

O telhado da casa caiu, o que as deixou apavoradas. A casa está se desfazendo. 

Nesse momento começam as contrações de Eva. As duas ficam com medo de permanecer 

na casa durante o período de parto de Eva e vão para uma casinha de bonecas construída 

na copa de uma árvore na floresta. As contrações de Eva aumentam e ela entra em trabalho 

de parto. 

Nasce um menino e as lágrimas, termômetros das temperaturas afetivas, que agora 

são de felicidade despem a rede dos vínculos e a qualidade dos sentimentos. 

No outro dia voltam para casa, mas Eva não quer viver lá. A casa cheia de mofo, 

com o telhado caindo não é um ambiente saudável para um bebê. “Evidentemente, a 

beleza, a limpeza e a ordem ocupam uma posição especial entre as exigências da 

civilização” (p. 20) nos diz Freud. A casa suja e parcialmente destruída não é habitável e 

muito menos se configura em um lar para Eva.  

Eva provoca Nell: “Há quanto tempo os humanos estão na Terra? 100… 200.000 

anos? E há quanto tempo temos eletricidade? 140 anos.” Com isso, decidem pegar todos 

os mantimentos que possuem, roupas, cobertores, ferramentas e utilidades, queimar a casa 

e morar na floresta (into the forest). 
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Conclusão 

Através do panorama apocalíptico tecnológico da experiência singular das 

personagens, depreende-se um processo civilizatório aparentemente às avessas. É um 

novo processo de civilização a partir das novas exigências da sociedade (e principalmente 

do ambiente), mas que de imediato pode parecer “descivilizatório” no sentido de retroagir 

(levando em consideração uma perspectiva sociocultural ocidental pós-moderna). 

Quando pensamos no futuro sempre imaginamos algo muito mais tecnológico (de 

onde vem o adjetivo futurista): carros voadores, casas inteligentes, inteligência artificial, 

realidade virtual. Não imaginamos um futuro analógico. O filme nos leva a pensar se 

estaremos preparados para uma catástrofe desse sentido, pois as possíveis explicações 

dadas ao longo do filme (colapso causado pela operação das usinas muito acima da 

capacidade, ataques terroristas) são muito plausíveis e possuem uma factualidade 

possível. 

A grande preocupação, no entanto, não é sobre o que as pessoas farão nos 

domingos a tarde quando não houver energia elétrica e, consequentemente, não poderão 

assistir filmes na televisão. Mas como as pessoas passarão a agir em todos os momentos 

e de que forma a supressão da energia elétrica afetaria a civilidade de uma sociedade. 

Enquanto Elias (1994) nos aponta que o processo civilizatório europeu do século 

XX foi realizado pelo desenvolvimento do controle emocional dos indivíduos através da 

diferenciação das funções sociais e do monopólio do controle da violência pelo Estado, 

percebemos que o uso dessas mesmas forças não é mais possível na formação da 

configuração social como se apresenta no filme. 

Nesse momento, se faz necessário que a a civilização utilize “esforços supremos 

a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos do homem e manter suas 

manifestações sob controle.” (FREUD, 1996, p. 29). Mas, ao mesmo tempo, ainda não há 

uma organização eficiente para impor restrições à liberdade dos homens, já que nesse 

estado de interregno, as ações acabam sendo meramente reativas às crises que surgem. 

Das três fontes principais do sofrimento humano, elencadas por Freud (1996), 

tanto as intempéries do mundo exterior (que são alheias ao controle humano) quanto as 

causadas pelo relacionamento do homem com outros indivíduos pautam o longa 

metragem. Assim, é perceptível que a coerência da ordem sociocultural se esvai a partir 

do momento de fragmentação das práticas sociais.  
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