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Entre o macho empedernido do século XIX e o metrossexual vaidoso do fim do XX, vicejou um 
novo homem. E o que ele mais deseja? Dinheiro? Poder? Nada disso. Ele quer ser o rei do lar. 
 
Nem retro, nem metrossexual. Uma pesquisa intitulada “Metros x retros”, patrocinada pela Leo 
Burnett Publicidade, agência americana com sede em Chicago, descobriu um recente espécime, 
que representa 60% da população masculina das principais metrópoles do mundo: o novo 
patriarca. 
 
A pesquisa entrevistou dois mil homens de 13 países, incluindo o Brasil, e diagnosticou as 
certezas, as dúvidas, as esperanças e até as resistências desse macho na virada do século XXI. As 
conclusões da enquete da subsidiária do grupo Publicis — o mesmo que curiosamente entronizou 
o homem de Marlboro como ícone de masculinidade nos anos 70 — vão desde as constatações de 
que eles não têm uma idéia clara do que é ser homem até a de que desejam antes de tudo — 
sexo, dinheiro e poder — ter um papel ativo dentro da família e ser admirados por suas mulheres 
e seus filhos. 
 
Eles querem ser grandes 
 
Homens desejam ser sensíveis e precisam ser admirados, diz publicitária. 
 
A jornalista e publicitária Marlene Bregman, 62 anos, carioca de Copacabana, há quase 30 anos 
em São Paulo, conduziu a pesquisa que delineou a existência do novo patriarca também no Brasil. 
O estudo ouviu homens das classes A, B e C, de 18 a 65 anos, solteiros e casados, moradores de 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. 
 
— Apesar de a cultura popular estar fixada em metros e retrossexuais, a nossa pesquisa revelou 
que essa questão se aplica à menos da metade da população masculina. A grande maioria, cerca 
de 60%, prefere ignorar esse clamor. O que é essencial para eles é saber se o respeito e a 
admiração, valores, estes sim, essenciais, virão com o sucesso financeiro, e aí eles assumem 
riscos para ter êxito nos negócios; ou se obtém esse respeito construindo uma ótima vida em 
família — esclarece Marlene.  
 
O novo patriarca, o que valoriza sobretudo o afeto, começa a despontar aqui e ali na indústria 
cultural. Os últimos exemplares de longas de animação, por exemplo, já cantaram a pedra para 
as novas gerações. Em “Procurando Nemo”, “O galinho Chicken Little” e “Selvagem” não há mães. 
Os heróis são filhotes machos cujos pais sofrem com dúvidas, hesitam, se envolvem e procuram 
entender os pequenos e fazer diferente dos antigos paradigmas: inatingíveis, arredios e 
insensíveis exemplos de masculinidade. 
 
Concorrência feminina legou “pais de família” frágeis 
 
Para a historiadora Mary Del Priore, autora dos livros “Corpo a corpo com a mulher” e co-autora 
de “História da vida privada no Brasil”, o discurso da igualdade foi substituído pelo da valorização 
das diferenças. E chama a atenção para este fenômeno do equilíbrio de forças que, curiosamente, 
também resultou num processo de debilidade dos homens na atualidade: 
 
— Todas as reivindicações das últimas décadas possibilitaram a autonomia profissional da mulher 
e a evolução dos modelos familiares. No campo masculino, é bom não esquecer, houve muitas 
baixas. O aumento do desemprego, o empobrecimento da classe média, a exclusão social e a 
concorrência deixaram muitos destes “pais de família” fragilizados. Graças a esta mudança, hoje, 
mais e mais, homens e mulheres trocam de papéis: pais passeiam com os filhos, mulheres pagam 
as contas. Isto comprova que o discurso sobre a igualdade dos sexos, dos anos 80, foi substituído 



por aquele em que as diferenças se tornaram complementares. Mais do que ser “igual”, as 
mulheres usam suas diferenças para tornar as relações mais ricas. Penso que estas 
transformações também foram vividas do lado de lá, dos homens. O novo patriarca seria o 
resultado de uma caminhada em que homens e mulheres deixaram de disputar igualdade, para se 
completar nas suas diferenças — conclui. 
 
Uma prova do peso do olhar do outro para esses novos machos está na resposta à pergunta da 
enquete: o que eles preferiam ser, um astro do esporte ou do rock? 
 
— No Brasil, 77% escolheram fazer o gol da vitória do seu time, em vez de ser um símbolo sexual 
dos palcos — diz Marlene Bregman. — Nos outros países a média foi de 60%. O homem quer ser 
grande, o vencedor para ter simpatia.  
 
Até em sociedades seculares e tradicionais, como na Arábia Saudita, o estudo evidenciou uma 
aceitação maior em relação à emancipação feminina e apoio às mulheres para participarem mais 
ativamente da sociedade. Então, a idéia do lugar da mulher na sociedade, afinal, mudou? 
 
— Em 1969, 54% dos americanos acreditavam que o lugar da mulher era atrás do fogão. Em 
2005, esse número caiu para 12%. No Brasil, somente 16% dos homens acreditam que o lugar da 
mulher ainda é dentro de casa. Na França, 7% responderam esta alternativa; e na Índia, 40%. 
 
Mas se o perfil feminino está bem delineado e sedimentado, as fronteiras borradas do papel do 
macho jogaram grande parte deles no limbo, principalmente os franceses, segundo a publicitária:  
 
— Perguntamos aos homens se as expectativas em relação a eles eram claras. Os que 
responderam que não tinham idéia exata sobre o que se esperava deles foram de 53%, no Brasil; 
64%, na França; e 50% nos EUA. Os homens não têm um modelo para se espelhar. Eles não 
querem ser parecidos com seus pais, não querem ser autoritários, querem partilhar papéis. Eles 
estão num momento em que a roupa antiga não serve mais e a nova ainda não está pronta. 
 
Para Marlene e para algumas revisionistas do movimento feminista, como a intelectual americana 
Camille Paglia — que declarou à “Playboy” em 1995 que “outra coisa que o movimento feminista 
causou foi uma destrutiva divisão entre os sexos. Os homens estão em uma posição terrível” — o 
atual estado de coisas gerou prejuízos para a ala feminina, como por exemplo, a jornada dupla de 
trabalho e uma geração de crianças criada por babás: 
 
— A contrapartida da emancipação feminina não foi tão boa. Os homens eram provedores, hoje 
dividem os encargos com a mulher. Eles estão aliviados. Adquirimos muita liberdade. E qual foi a 
contrapartida? Nem sempre é a que gostaríamos, ou seja, gostaríamos também que os homens 
nos mimassem, nos tratassem como princesas. Perdemos essas vantagens — avalia Marlene. 
 
Segundo a vice-presidente de negócios corporativos da Leo Burnett, é necessário um resgate do 
encantamento, da diferença entre homens e mulheres: 
 
— Pessoalmente, acredito que a chave para conquistar seu homem é a admiração. A mulher 
precisa ser menos exigente em relação a eles. Mas os homens precisam se fazer respeitar, 
logicamente. Ganharíamos se não olhássemos tanto para nosso umbigo, encantadas por nossa 
evolução. E deveríamos passar mais admiração para nossos homens. Para certas mulheres, o 
homem ficou irrelevante. Some-se a isso a falta de clareza no papel deles e o grande 
compartilhamento de tarefas. Eles precisam encontrar seu equilíbrio e nós podemos ajudá-los 
nisso. O homem, perto de uma mulher que mostra respeito e admiração, será cada dia melhor. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, Ela, p. 1 e 2. 
  
 


