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O jogo do poder masculino em O Invasor 

Paulo Roberto Ferreira de Camargo 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar o embate de masculinidades vivenciado pelo 

personagem-título do filme O Invasor (2001), terceiro longa-metragem do cineasta Beto 

Brant. Sob a luz da teoria formulada pela australiana R. W. Connell, será discutido e 

problematizado um aspecto fundamental na produção cinematográfica do diretor 

paulista: a complexa representação de tipos de masculinidade, materializados nas 

performances de gênero dos personagens centrais da trama, imersos em uma acirrada 

disputa de poder, que envolve extremos do espectro social. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar e problematizar um aspecto que me parece 

fundamental na produção cinematográfica do cineasta Beto Brant, construída em 

parceria com o roteirista e escritor Marçal Aquino, autor dos argumentos da maioria dos 

longas-metragens rodados pelo diretor: a complexa representação de tipos de 

masculinidade encarnados pelos personagens de seus filmes. Para tanto, tomo como 

exemplo O Invasor (2001), terceiro longa-metragem do diretor, e seu personagem-

título, e antagonista, Anísio, vivido pelo ator e músico Paulo Miklos.  

O filme versa sobre dois engenheiros civis, Ivan (Marco Ricca) e Gilberto (Alexandre 

Borges), sócios-proprietários de uma empreiteira bem estabelecida no mercado da 

construção civil da cidade de São Paulo. Eles resolvem se livrar do sócio majoritário, 

Estevão (George Freire), que ameaça abandonar a firma. Ele não quer que a empresa 

preste serviços para o Poder Público e, portanto, se envolva em transações fraudulentas.  

Sentindo-se acuado, Gilberto convence Ivan a contratar Anísio (Paulo Miklos), um 

matador de aluguel, residente na periferia da capital paulista, mais precisamente em um 

bairro pobre da zona sul da cidade, para assassinar Estevão. A morte do sócio deixará o 

caminho livre para que eles possam conduzir a empresa da maneira que quiserem. A 

aproximação do assassino se revela uma decisão com consequências muito mais 
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complexas do que tanto Giba quanto Ivan supõem. Anísio não se contenta a prestar o 

serviço, receber o pagamento e sumir. Ele decide invadir a vida dos mandantes, com o 

intuito de, aos poucos, assumir o lugar deixado pelo sócio morto.  

 

Utilizo como principal marco teórico deste artigo, que discute as representações de 

masculinidade no filme de Brant, a teórica australiana Raewyn Connell. Para ela, gênero 

seria uma construção social. Qualquer masculinidade, como uma configuração de 

prática social, está, afirma a autora, simultaneamente posicionada em um número de 

estruturas de relacionamento, que podem estar seguindo trajetórias históricas diversas. 

Masculinidade, assim como feminilidade, sempre está sujeita a contradições internas e 

rupturas históricas.  

Para compreender gênero, então, precisamos ir além do gênero. O 

mesmo se aplica ao inverso. Não podemos compreender classe, raça ou 

desigualdade global sem nos moverrmos em direção do gênero. 

Relações de gênero são um componente fundamental na estrutura social 

como um todo, e as políticas de gênero estão entre as principais 

determinantes do nosso destino coletivo. (2005, p. 76) 

  

A citada teórica cria, a partir da observação de práticas e relações de gênero no mundo 

ocidental, quatro padrões de masculinidade: Hegemônica, Cúmplice, Subordinada e 

Marginalizada. Explico aqui, brevemente, cada um desses padrões: 

a) Masculinidade Hegemônica  

O conceito de “hegemonia” deriva da análise das relações entre classes sociais de 

Antonio Gramsci (1919-20) e se refere à dinâmica cultural dentro da qual um grupo 

clama para si e sustenta uma posição de liderança na vida social. Para Connell, em 

qualquer época, uma forma de masculinidade assume essa posição em relação a outras: 

“Masculinidade Hegemônica pode ser definida como a configuração de uma prática de 

gênero que, em dado contexto sociocultural, se torna a forma dominante, a resposta 

mais aceitável para os problemas de legitimidade do patriarcado” (2005, p. 77). Garante 

(ou supõe-se que garanta), dessa forma, a posição dominante dos homens, ou de um 

extrato masculino da sociedade, e a subordinação das mulheres; 

b) Masculinidade Subordinada 

Se a hegemonia diz respeito a uma dominação cultural dentro da sociedade como um 

todo, há, entre grupos específicos de homens, relações de domínio e subordinação; 

Connell cita homossexuais como o principal exemplo de masculinidade subordinada, 

mas o conceito também pode ser estendido, eu defendo, a homens em posições 
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subalternas que vivenciam exploração, sujeição, humilhação e desmandos por parte de 

representantes da Masculinidade Hegemônica.  

c) Masculinidade cúmplice 

Um grande número de homens tem conexões com a Masculinidade Hegemônica, sem 

encarná-la, assinala Connell (2005, p. 79), portanto é preciso que sua posição seja 

teorizada. Como não ocupam exatamente uma posição de subordinação evidente, uma 

vez que tiram proveito da hegemonia, estabelecem com ela uma relação de 

cumplicidade na linha de frente do patriarcado. Não tomam decisões, mas se beneficiam 

desse status quo. 

d) Masculinidade Marginalizada 

A Masculinidade Marginalizada está diretamente ligada à posição ocupada por grupos 

ou indivíduos de classes sociais inferiores em relação à classe dominante. A 

Masculinidade Hegemônica daria ou não a eles autorização para que estejam no âmbito 

da subordinação ou sejam simplesmente excluídos, à margem da sociedade. Para a 

autora, minorias raciais ou étnicas, populações de comunidades periféricas podem 

exemplificar esta tipologia.    

Esses dois tipos de relacionamentos – de um lado, hegemonia, dominação/subordinação 

e cumplicidade; e do outro, marginalização/autorização – proporcionam uma estrutura, 

um referencial-metodológico muito pertinente para a discussão de O Invasor. É 

importante reiterar aqui que conceitos como Masculinidade Hegemônica e 

Marginalizada, como reforça Connell em seu texto, não são tipos/categorias imutáveis e 

estanques, mas configurações de práticas sociais geradas em situações particulares com 

estruturas relacionais em constante transformação, que sempre pedem análises 

matizadas. 

Volto aqui a citar O Invasor e seu personagem-título, Anísio, para exemplificar essa 

mobilidade entre os diferentes padrões de masculinidade. Em torno dele, estabelecerei a 

discussão do presente trabalho.  
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Em O Invasor (2001), a trama, baseada na novela homônima de Marçal Aquino, 

publicada sob a forma de romance em 20021, tem São Paulo como cenário. A cidade e 

as tensões geradas por seus profundos contrastes sociais são essenciais à história, com 

veremos mais adiante. 

No início dos anos 2000, Estevão, Ivan e Gilberto  são sócios-proprietários de 

uma empreiteira bem estabelecida no mercado. Os três, sugere a narrativa do filme, se 

conheceram na faculdade da Engenharia há pelo menos 15 anos e seriam amigos desde 

então. A sequência de abertura, no entanto, deixa claro que a amizade que une os três 

personagens é bem mais problemática, frágil e circunstancial do que aparenta. 

Quando Estevão, sócio majoritário, ameaça abandonar a sociedade, temendo 

expor a empresa a uma roda-viva de corrupção, trocas de favores e tráfico de 

influências, da qual a mesma dificilmente conseguirá escapar uma vez nela inserida, 

Gilberto toma uma decisão radical. Convence Ivan a contratar o assassino profissional 

Anísio. A entrada em cena do matador terá desdobramentos inesperados e muito mais 

complexos do que tanto Giba quanto Ivan supõem.  

Anísio, depois de matar Estevão e sua mulher, que teria visto seu rosto durante o 

que foi planejado para parecer um assalto, deseja mais do que a segunda parte do 

pagamento prometido pelo crime. Ele percebe que, por ser agora detentor de um 

segredo que pode arruinar a vida de Giba e Ivan, ele pode manipulá-los para colocar em 

prática seus planos de ascensão social e acaba por invadir a vida dos dois sócios, assim 

como a de Marina (Mariana Ximenes), única filha de Estevão. Ele seduz a jovem, 

fragilizada pela morte dos pais, e se instala, lietralmente, na casa onde antes viviam suas 

vítimas. 

Como em Os Matadores (1996), seu longa-metragem de estreia, Brant volta a 

lidar com a ideia de que matar é um serviço que pode ser contratado e pago como 

qualquer outro. No roteiro, escrito em parceria por Aquino, Brant e Renato Cisca, a 

morte por encomenda é uma espécie de moeda utilizada em negociações que envolvam, 

além de benefícios financeiros, relações mais complexas de poder que vão além do 

dinheiro. 

Gilberto e Ivan encarnam, na trama da O Invasor, o que Connell chama de 

Maculinidade Hegemônica. A autora diz, em seu livro Masculinidades (2005), que “é a 

bem sucedida reivindicação pela autoridade, mais do que a a violência direta, que é a 

                                                 
1 AQUINO, Marcal. O Invasor. São Paulo. Geração Editorial, 2002. 
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marca da hegemonia (embora a violência frequentemente sustente ou corrobore 

autoridade)” (2005, p.77) 

O Invasor oferece uma intrincada teia de relações entre os personagens, nas 

quais aspectos relativos à masculinidade dos personagens principais me parecem 

centrais, essenciais ao desenvolvimento da trama. Todas elas envolvem algum tipo de 

violência, seja ela física ou psicológica. No presente artigo, tomo como foco Anísio, o 

invasor que dá título ao longa-metragem, e seu arco dramático.  

 

  O usurpador 

Realizado em um momento no qual vários filmes nacionais, mais notadamente 

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, recebem críticas por retratarem a 

marginalidade e a violência como sinônimos de pobreza, ou de um mundo à parte, 

confinadas a comunidades pobres, às favelas e às periferias dos grandes centros 

urbanos, O Invasor problematiza bastante esse conceito. Na história criada por Aquino, 

e roteirizada pelo escritor, em parceria com Brant e Ricardo Ciasca, o chamado “mundo 

do asfalto”, ou “da pista”, habitado pelas classes mais abastadas, com maior poder de 

consumo, acesso ao conforto material, à educação, à segurança e à saúde, é tratado 

como uma extensão indissociável da realidade dos bairros pobres e periféricos. Um não 

existe sem o outro. Essa relação de interdependência e a impossibilidade de dissociação, 

por se tratarem de facetas de uma mesma realidade, é central em O Invasor. 

Quando de seu lançamento, O Invasor foi recebido com grande entusiasmo pela 

crítica. José Geraldo Couto, da Folha de S. Paulo, escreveu: “o filme, por inúmeros 

motivos, é um marco do cinema brasileiro contemporâneo” (2002). Couto ressalta, 

ainda, que:  

 
são dois os aspectos mais comentados e discutidos: um é sua moral, sua 

posição diante da fratura social que ele retrata; o outro é sua estratégia 

narrativa, o modo como transita de um personagem a outro, alternando 

pontos de vista. As duas coisas estão interligadas. No fundo, são uma 

só. A ética do filme está, acima de tudo, em sua forma de narrar. 

(COUTO, Folha de São Paulo, 2002)  
 

 

Couto refere-se ao fato de o filme de Brant olhar de frente o embate entre dois 

mundos: o da periferia, encarnada por Anísio, e o da classe dos patrões, da classe média 

alta, representada por Gilberto e Ivan. O abismo social que parece existir entre essas 

duas realidades se mostra menos instransponível do que se imagina, porque na verdade 
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uma é a extensão da outra, e elas se retroalimentam perversamente. Anísio invade, mas 

apenas depois de receber um convite dos dois sócios. 

Mário Sérgio Conti, em texto também publicado em 2002 pela Folha de S. 

Paulo, discute exatamente esse aspecto da trama de O Invasor: 

 
É por isso que o filme não tem heróis ou vilões, normais ou 

anormais, maniqueísmos ou soluções redentoras. O invasor do 

título, o assassino Anísio, entra a convite da elite num meio social 

que já foi tomado por dentro pela ilegalidade. Ele catalisa o que 

existe fragmentariamente. (CONTI, “Estilhaços viram um todo 

multifacetado”, Folha de São Paulo, 5 abr. 2002, Ilustrada, p. 

E10). 

 

Ao procurar Anísio para que ele faça o “serviço sujo” de assassinar Estevão, 

Gilberto e Ivan têm a ingênua ilusão de estarem fazendo apenas uma breve incursão no 

outro lado de um muro social que julgam existir, mas que, na verdade, não passa de uma 

construção imaginária, inexistente na vida real. Eles, sobretudo Giba, acreditam que 

basta pagar pelo serviço e se livrarão de quaisquer possíveis laços ou vínculos entre eles 

e o matador de aluguel, habitante dessa outra dimensão da qual julgam não fazerem 

parte. Ledo engano e um erro fatal. 

Aqui, percebo o intento dos dois engenheiros, representantes legítimos da 

Masculinidade Hegemônica, de fazer de Anísio, um subordinado temporário e 

descartável.  

Na sequência de abertura do filme (figura1), quando o contrato com Anísio é 

firmado, o rosto do assassino não é mostrado. Ouve-se apenas a sua voz. A omissão de 

seu rosto e, portanto, de uma identidade, poderia ser interpretada como uma decisão do 

roteiro e da direção de reduzi-lo a um arquétipo: o bandido, o marginal apenas. Ao 

conferir-lhe a subjetividade do plano – nós vemos Ivan e Giba durante a conversa 

através de seus olhos –, começa a se estabelecer o intuito de, desde os momentos 

iniciais do longa-metragem, anunciar a importância da perspectiva de Anísio, do 

invasor, daquele que parece não fazer parte do mundo de Ivan e Giba, mas passará a 

fazer, porque, sim, tem mobilidade;. Justamente porque o tal muro, que, ingenuamente, 

Giba e Ivan acreditam separar e protegê-los, não existe de fato. 
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Imagem 1 (Reprodução) 

 

David Buchbinder, em seu livro Studying Men and Masculinities (2013) afirma, 

referindo-se a Connell, que deve ser enfatizado que as categorias de masculinidade 

Cúmplice, Subordinada e Marginalizada não devem ser aplicadas para indicar um 

conjunto restrito de possibilidades na vida prática e comportamental dos homens de 

hoje. Não se trata de uma classificação tão rígida e estanque, diz o autor. “Muitos tipos 

de masculinidades são distribuídas entre esses três padrões” (2013, p. 93), já descritos 

neste trabalho. Buchbinder afirma que é possível para um homem transitar entre um 

padrão e outro. E, inclusive, ambicionar a Masculinidade Homogênea, o que, para mim, 

é um intento claro de Anísio.  

  Cometido o crime, o personagem entra em cena como um furacão. Ele não quer 

apenas a segunda parte de seu pagamento. Ele vê na proximidade de Giba e Ivan, seus 

contratantes, a possibilidade de ter acesso garantido a uma realidade que sempre lhe foi 

negada. Depois de ir à construtora uma primeira vez, e revelar que guardou documentos 

e joias roubados de Estevão e de sua mulher na noite do assassinado, Anísio retorna e 

anuncia: “Gostei daqui. Estou pensando em trampar aqui com vocês”. Uma frase 

simples, curta e direta, mas imbuída de enorme sentido – Anísio veio para ficar. Invadir. 

.  
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 Marginal da periferia da cidade de São Paulo, Anísio assume o papel de um 

Mefistófoles contemporâneo, figura satânica com quem doutor Fausto2, um cientista do 

século 19, desiludido com as limitações do conhecimento de seu tempo, faz um pacto na 

ânsia de obter poderes sobrenaturais, antes fora de seu alcance. Sem saber, ao firmar 

esse contrato, ele perde o poder sobre sua alma para o demônio.  

 Assim como Mefistófoles, Anísio quer ser admitido como funcionário da 

construtora, responsável pela segurança do prédio, com poder de comando sobre os 

demais funcionários da empresa. Sabe que tem nas mãos um segredo que pode arruinar 

a vida de Giba e Ivan. Não satisfeito, ele também acaba seduzindo Marina, a 

emocionalmente instável filha de Estevão, que vê, no exotismo representado pela figura 

tosca e rude daquele homem suburbano, uma fonte de excitação, uma alteridade que a 

atrai e seduz.  

 Nesse ponto, é importante retornarmos à discussão da usurpação do poder, mais 

especificamente à guerra surda deflagrada entre os personagens masculinos de O 

Invasor: Ivan, Giba e Anísio.  

Se até o momento da entrada em cena de Anísio, Giba parecia fadado a reinar 

soberano, a chegada do assassino desestabiliza sua soberania, uma vez que ele é 

detentor de um segredo capaz de arruinar para sempre o reinado do engenheiro. O plano 

de invasão de Anísio, que se costura à medida em que ele percebe o rastro de 

instabilidade que deixa por onde passa, também coincide com um processo de 

transformação de sua performance. Dono de um linguajar todo próprio, encharcado de 

gírias, e de uma linguagem corporal sinuosa e expressiva, muito diversa da de Ivan e de 

Giba, ele demonstra ter uma malícia que falta até mesmo a Giba, cuja exuberância se 

apaga diante da presença potente e ameaçadora de Anísio. 

A potência dessa performance, agressiva, incisiva e “sem modos” de Anísio em 

um ambiente no qual ele é um intruso, tem enorme impacto. Ao mesmo tempo em que 

gera rejeição, ele assusta, incomoda e intimida. Mas também seduz, como prova sua 

aproximação de Marina que o recebe em sua própria casa, onde o bandido se instala, 

como um vírus que aos poucos vai sendo inoculado. 

Ironicamente, ao chegar a seu bairro, toda a potência da performance do 

personagem, com a qual Marina parece deslumbrada, é relativizada. Em uma cena 

                                                 
2 Fausto é o nome do protagonista de uma popular lenda alemã, baseada no médico, mágico e 
alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust (1480-1540), que faz pacto com o demônio. O nome Fausto 
tem sido usado como base de diversas obras de ficção, sendo a mais famosa delas uma peça de teatro 
de autoria do escritor Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832). O texto data de 1806. 
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breve, porém muito significativa, Anísio leva Mariana para “dar um trato” em seus 

cabelos em um salão de beleza da vizinhança onde mora e é figura conhecida. A 

cabeleireira o recebe com hostilidade:  

“Anísio, você me desculpa, mas eu não tenho tempo para você. 

Você some, daí aparece sem avisar. Mas eu estou sem tempo para 

suas presepadas.”     

É evidente que, em seu habitat natural, onde é conhecido e não tem uma 

reputação nada confiável, a performance agressiva e autoritária de Anísio já não surte 

tanto efeito quanto junto aos personagens mais ricos, onde a estranheza gerada pelos 

seus modos e linguajar, assim como a potencial ameaça de violência que representa, são 

armas de maior efeito e provocam intimidação. 

Percebe-se que, de certa maneira, talvez Anísio precise invadir o espaço do 

outro, o mundo de Giba e Ivan, porque o apelo da forma com se apresenta ao mundo, de 

suas presepadas, onde mora está esgotado. Ele já foi decodificado e não é tratado como 

herói, mas como alguém que merece ser expurgado. E é no que chamamos mundo do 

asfalto que ele vai buscar exílio. Lá, na terra dos cegos, e despreparados para sua 

presença, ele poderá ser rei. 

Seu deslumbramento com a possibilidade de mudar de vida é evidente. E, da 

mesma forma com que invade e se apossa aos poucos da casa de Mariana, que vive 

sempre em alta velocidade, na busca por vastas e mais intensas emoções que a resgatem 

do tédio em que diz viver, ela também o invade, tentando readequa-lo, de certa maneira, 

a esse novo mundo. Compra-lhe roupas mais finas, que substituirão seu “uniforme” de 

mano3 da periferia: calças cargo um tamanho maior, camiseta grande e um par de tênis. 

Ao despir as roupas que trouxe da periferia e vestir os trajes comprados por 

Marina em uma loja cara, ele também se desestabiliza, ensaia um novo papel. É 

interessante observar que essa opção não consta da versão do roteiro do filme, publicada 

no mesmo volume da edição original do romance no qual foi inspirado. Limita-se à 

seguinte rubrica, que descreve brevemente o que seria a cena. 

: 

Anísio sai do banho se enxugando e carregando a roupa que estava 

usando. Ele se surpreende ao ver sobre a cama uma camisa e uma calça 

transadas. Anísio examina a camisa, coloca-a diante do corpo, 

                                                 
3 Forma coloquial de tratamento, comumente usado entre jovens, sobretudo da periferia, para designar 
um amigo próximo, um camarada. 
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verificando o tamanho. Em seguida, se veste. (AQUINO, BRANT e 

CIASCA, 2001)  

 

 No filme, a cena é bem mais elaborada e ganha muito mais significado. Anísio 

sai nu do banheiro, após tomar banho, vai até a cama, veste a camisa, alisa o tecido, 

arruma os cabelos molhados e, depois, põe as calças, sem cuecas. Em seguida, olhando 

no que parece ser um espelho, que o espectador não consegue ver, ele faz pose, e finge 

empunhar uma arma imaginária e diz: “Atitude, mano. Pau no seu cu, filho da puta!” Na 

sequência, faz de conta ter disparado a arma mais de uma vez e olha para a câmera, 

dizendo: “Direito é pra quem tem!” (Imagem 2). Ou usurpa, como é o seu caso. 

 

 

Imagem 6 (Fonte: Divulgação) 

 

Brant parece fazer referência e reverencia a célebre cena em que Travis Bickle 

(Robert De Niro), o motorista de táxi protagonista de Taxi Driver (Martin Scorsese, 

1976) ensaia como vai empunhar a arma com a qual pretende matar um senador 

candidato à Presidência dos Estados Unidos, proferindo repetidamente a já icônica 

frase: “Are you talking to me?”. 

Entre as personagens femininas de O Invasor, Marina é a única à qual a história 

concede alguma autonomia e voz, ao contrário de Cecília, Luísa ou mesmo Claudia 

(Fernanda). Mesmo que desconheça, do início ao desfecho da trama, que Anísio seja o 

assassino de seus pais, ela, de alguma forma, consegue conduzir Anísio, tentando sua 
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imagem, ao comprar-lhe roupas, e ao expô-lo a situações nas quais seu desejo parece 

valer tanto quanto o dele.  

Na mesma noite em que sai com a versão “repaginada” de Anísio, é ela que, 

assim como Giba já havia feito com Ivan, decide quando e como ele vai fazer sexo. 

Excitada com os ciúmes de Anísio, que fica enfurecido quando um rapaz, amigo dela, se 

aproxima e a cumprimenta com aparente intimidade, Mariana vai mais longe. Faz 

Anísio tomar duas pílulas de ecstasy, seduz uma garota, com quem, sem a presença 

dele, troca beijos e carícias no banheiro de uma boite, e a leva para casa, onde os três 

fazem sexo no quarto que foi de seus pais. 

 Mas é também na cama de Estevão que Marina dorme, alheia a tudo, na tomada 

de desfecho do filme, enquanto Giba e Anísio, agora já elevado à condição de sócio, 

ainda que informalmente, conversam com Rangel sobre o destino de Ivan, que aguarda, 

ainda mais inerte do que ela, pelo desfecho de sua história, no interior de uma viatura da 

polícia, estacionada na frente da casa de Estevão.  

  Não é difícil adivinhar que Ivan será morto, descartado ou, na melhor das 

hipóteses, forçado à adequação completa por Giba e Anísio, que por sua vez darão 

sequência ao jogo masculino de usurpação, até que um deles saia vencedor. Anísio, ao 

que tudo indica, conseguiu fazer a transição do padrão da Masculinidade Marginalizada 

para a Hegemônica. Como diz Buchbinder (2013), a classificação formulada por 

Connell não é tão rígida e estanque, e pode ser quebrada, ainda que por vias da 

ilegalidade. 

Na filmografia de Brant, cada enredo é construído em torno de conflitos 

desencadeados pelo comportamento dos seus personagens, homens em situações 

limítrofes por diferentes razões em cada longa-metragem, porém todos interligados pela 

forma com que tanto os roteiros como a mise-en-scène de Beto Brant enfatizam, 

justamente, a forma com que essas masculinidades se tensionam e determinam os rumos 

das histórias.  

Considerações finais 

 O Invasor, filme discutido neste trabalho, integra a primeira fase da obra do 

diretor paulista, voltada à discussão de temas como violência, os desmandos do Estado e 

o desequilíbrio entre classes. Completam esse ciclo Os Matadores (1996), seu longa-

metragem de estréia, e Ação entre Amigos (1998). A partir de Crime Delicado (2005), 

inicia-se uma segunda fase, mais existencialista e focada em temas mais pessoais, como 

o amor, o ciúme e o abandono. A integram Cão sem dono (2007), O Amor segundo B. 
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Schianberg (2009) e Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios (2011). 

Em todos esses sete filmes, as crises vivenciadas por seus personagens masculinos, 

protagonistas ou não, desempenham a função de mola propulsora das narrativas e me 

parecem fundamentais para uma compreensão mais profunda da obra do cineasta. O 

estudo das masculinidades, desenvolvido neste texto sobre O Invasor, identifica certas 

características que serão também observadas em outros filmes de Beto Brant, 

justificando a relevância da análise aqui demonstrada.  
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