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1.1 A gênese deste trabalho  

 

 

 

 

 

Do ponto de vista pessoal, este trabalho surgiu da junção de dois antigos 

interesses, cultivados ao longo de anos sem a intenção de que um dia poderiam se 

tornar objeto de uma tese de doutoramento.  

Embora eu não costume acompanhar novelas ou séries de televisão, desde 

que, casualmente, assisti a um episódio da sitcom Everybody Loves Raymond 

(abreviaremos por ELR), percebi, quase imediatamente, que ELR seria uma exceção: 

cativaram-me seu senso de humor; o incrível realismo dos personagens (a fácil 

identificação deste ou daquele membro da família Barone – protagonista dessa 

situation comedy –  com parentes e conhecidos...); seu caráter universal, embora a 

situation seja totalmente americana; a ausência de moralismos (tanto no 

comportamento dos personagens quanto no american way of life, tantas vezes 

sutilmente alvejado); enfim, num inteligente e divertido retrato do quotidiano.  

Já o interesse pela obra de David Keirsey (abreviaremos por DK) não foi tão 

imediato. Meu irmão, Jean Lauand (também ele fã de ELR e DK), tinha me 

presenteado com um exemplar do livro Please Understand Me1 (abreviaremos por 

PUM1) e minha reação inicial, ao compulsar o livro, foi de uma certa indiferença: 

um psicólogo americano querendo reduzir a riqueza das pessoas a rotulinhos ISTP, 

ENTJ...!  

Superado o preconceito e com sua teoria no lugar devido, apliquei-me a 

estudar, com crescente envolvimento, os livros de DK, que se revelaram uma 

importante ferramenta para a compreensão e o aconselhamento das pessoas e uma 

clave para tratar diversos temas de educação de que me ocupava.  

                                            

1. Keirsey, David & Bates, Marilyn.  Please Understand me, 4th ed., Del Mar, Prometheus Nemesis, 
1984.  
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Esse entusiasmo era compartilhado também em minhas aulas: meus alunos 

(de graduação e de pós-graduação) interessavam-se vivamente pelas discussões sobre 

DK e aplicavam o “teste de Keirsey” a seus familiares e amigos...  

Assim, anos depois, após ter percorrido todos os episódios de ELR e o todo 

da obra de DK e, claro, tendo saboreado os episódios de ELR à luz da teoria de DK 

(e vice-versa) e comprovado uma nítida correlação entre os personagens da família 

de Raymond Barone e tipos keirseyanos, nasceu (e nasceu já madura...) a ideia de 

aprofundar e sistematizar minhas indagações pedagógicas neste projeto de pesquisa, 

que articulasse DK e ELR.     

A importância de nossa pesquisa reside em propiciar uma mais completa e 

concreta compreensão de tipos de Keirsey, uma relevante tendência da psicologia e 

da psicologia da educação2. A Profa. Dra. Maria de Lourdes Ramos da Silva – ela 

mesma uma destacada especialista em DK, a cuja obra dedicou sua tese de livre-

docência – acolheu imediatamente esse projeto e, após a aprovação no processo 

seletivo da FEUSP, pude iniciar, com a melhor orientação possível, este doutorado.  

Nos três semestres dedicados aos créditos em disciplinas, que começaram em 

agosto de 2009, quis principiar por revestir-me, por assim dizer, de minha nova 

identidade feuspiana, optando por cursar disciplinas com um par de ilustres e 

“legendários” professores desta Faculdade: Dra. Gilda Naécia Maciel de Barros e Dr. 

Celso de Rui Beisiegel.  

Mais do que os conteúdos de suas disciplinas (sem dúvida, relevantes), 

enriqueceu-me a aprendizagem do rigor, dos estilos, do modo de investigar grandes 

temas pedagógicos: EDF5002-3/1 Sócrates (Raízes Gnosiológicas do Problema do 

Ensino) e EDF5028-2/2 Educação e Sociedade no Brasil Contemporâneo.  

                                            

2 Na Feusp, a aplicação à educação tem sido objeto de teses, livros e artigos da Profa. Dra. Maria de 
Lourdes Ramos da Silva (Perfil psicológico e opção profissional acadêmica: um estudo a partir da 
abordagem de Keirsey, São Paulo: tese de livre docência Feusp, 1990; Personalidade e escolha 
profissional: subsídios de Keirsey e Bates para a orientação vocacional São Paulo : Epu, 1992; “O 
referencial de Keirsey e Bates como um dos fundamentos da ação docente” Mirandum Porto, n. 14, p. 
41-50, 2003; etc.) e, mais ou menos, diretamente tratado em teses por ela orientadas, como, por 
exemplo, Os tipos psicológicos, segundo Jung : uma investigação junto ao professor, Bauer, Adriana 
Conceição Pellegrini, Dissertação de Mestrado, São Paulo, 2002; e em 8 teses defendidas na USP (cfr. 
http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/por/USP/USP/DEDALUS/FINDA?FIND=Todos&BASE=Teses+
USP&VALUE=keirsey Acesso em 21-12-10). 



 17 

Já EDF5814-4/2 Filosofia da Educação XXXII - A Educação para as Virtudes 

na Tradição Ocidental (disciplina que já tinha cursado em duas edições anteriores 

como “ouvinte”), permitiu-me a elaboração do trabalho final de avaliação sobre DK: 

“Um estudo de caso ficcional ISTP de Keirsey”. Esse trabalho, junto com os de todos 

os outros colegas da disciplina, foi publicado como capítulo de um livro organizado 

pelo professor: Lauand, Jean Estudos em Filosofia e Educação v. 17, São Paulo, 

Cemoroc-Feusp, 2010.  

Quatro outras disciplinas cursadas na FEUSP enriqueceram e ampliaram 

meus horizontes pedagógicos: EDF5059-1/2 Identidades Profissionais Docentes: 

Representações, Saberes e Práticas (Profa. Dra. Maria de Lourdes Ramos da Silva) e 

EDF5051-1/3 A Escola como Objeto de Estudo: Contribuições da Psicologia Escolar 

e da Perspectiva Etnográfica (Profa. Dra. Denise Trento Rebello de Souza), na área 

de Psicologia da Educação; e EDA5036-1/1 O Olho e a Mão: Antropologia de Uma 

Educação de Sensibilidade e EDF5049-1/3 Mudança Educacional: Inovação e 

reforma, respectivamente ministradas pelos professores Dr. Marcos Ferreira dos 

Santos e Dr. Elie Ghanem. 

Finalmente, no Instituto de Psicologia da USP, PSA5856-2/2 A Construção 

Cognitiva, Moral e Cultural do Si Mesmo, ministrada pelos professores Dr. Yves 

Joel Jean Marie Rodolphe de La Taille, Dra. Maria Thereza Costa Coelho de Souza e 

Dra. Maria Isabel da Silva Leme.  

A mera enumeração acima dos temas e dos docentes dessas disciplinas – além 

do contato com textos e as discussões com colegas – já permite avaliar a riqueza e a 

amplitude desses estudos.  

Um outro marco importante nesse período foram os IX (setembro 2009) e X 

(março 2010) Seminários Internacionais do CEMOrOc Feusp: “IX Seminário 

Internacional: Filosofia e Educação (http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page06a.htm)” 

e “X Seminário Internacional: Filosofia e Educação - Ideias, Ideais, História 

(http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page06b.htm)”. 

Nesses eventos, além de integrar (com a Profa. Dra. Maria de Lourdes Ramos 

da Silva) a Comissão Científica, pude apresentar e publicar, nos respectivos Anais, 

trabalhos sobre DK:  

“Temperamento e Moral”, 



 18 

 “Temperamentos na Arca”; e 

“Psicologia e Educação - um estudo de caso ficcional ESFP”.  

 

Ainda nos últimos quatro semestres publiquei em revistas universitárias nove 

artigos, relacionando diretamente DK e ELR:  

 

“David Keirsey e a TV – o caso de Raymond”3 

“ Keirsey e a TV – o caso de Frank”4  

“David Keirsey e a SJ Marie Barone”5 

“Debra Barone à Luz de Keirsey”6 

“Robert Barone: o SJ que é também NF”7 

“O NF de Keirsey: Busca de Sentido e Sensiblidade”8 

“Culpa e Educação em Everybody Loves Raymond”9 

“Educação e Escola em Everybody Loves Raymond”10 

“ESFJ e Controle da Família em Everybody Loves Raymond”11 

 

Sobre o papel desses estudos para o presente trabalho falarei mais 

detidamente no tópico dedicado a questões metodológicas, ainda neste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

                                            

3. http://www.hottopos.com/isle5/93JSLau.pdf.  
4. http://www.hottopos.com/isle6/8JSLau.pdf.  
5. http://www.hottopos.com/notand23/P21a32.pdf  
6. http://www.hottopos.com/rih21/P41a50.pdf  
7. http://www.hottopos.com/rih21/P51a58.pdf  
8. http://www.hottopos.com/notand25/index.htm  
9. http://www.hottopos.com/notand26/index.htm  
10. http://www.hottopos.com/isle7/index.htm 
11. http://www.hottopos.com/isle8/index.htm  
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1.2 A metodologia e os objetivos deste trabalho  

 

 

 

 

 

Ao assistir, ao longo de anos, aos episódios de ELR (e ao revê-los agora, de 

modo crítico e sistemático, para este trabalho), pude comprovar seu enorme potencial 

revelador dos tipos keirseyianos. 

A ideia de dedicar um trabalho acadêmico de Psicologia da Educação às 

relações entre os tipos de temperamento do psicólogo americano David Keirsey e os 

personagens da sitcom (situation comedy) Everybody Loves Raymond (abreviaremos 

por ELR) fundamenta-se metodologicamente na fecunda sentença de Heráclito: 

hodós áno káto mía kaí hoyté12, o caminho que sobe é o mesmo caminho que desce.  

Os 16 tipos de DK são “ideais”13 e foram construídos a partir de anos de 

observação profissional; eles nos propiciam importantes informações para a 

compreensão14 dos temperamentos; mas cada tipo só existe, na realidade, encarnado 

em indivíduos concretos: e é quando “descemos” ao plano concreto que podemos 

novamente “ascender” ao alcance e significado do plano ideal.  

Assim, permanecem num plano ideal os traços característicos de cada um dos 

4 temperamentos (SP, SJ, NF e NT), dos 8 roles (SFP, STP, SFJ, STJ, NFP, NFJ, 

NTP e NTJ) e dos 16 tipos de Keirsey (ISFP, ESFP, ISTP, ESTP, ISFJ, ESFJ, ISTJ, 

ESTJ, INFP, ENFP, INFJ, ENFJ, INTP, ENTP, INTJ e ENTJ): afirmar, digamos, que 

o SP tende a ser impulsivo; o SJ, rotineiro; o INFP, extremamente idealista; etc.; tudo 

isto é muito vago e requer a interação dialética com o biográfico, com o encarnado, 

caso queiramos “descer” ao plano do concreto, afinal, a única realidade.  

                                            

12 Fragmento 60. In Béreau, Samuel Héraclite d’Ephèse http://philoctetes.free.fr/heraclitefraneng.htm  
13 No sentido de Idealtypus e, em qualquer caso, sem nenhuma afirmação de valor: nunca no sentido 
de um “ideal” a ser seguido, alcançado etc.  
14 Também no sentido técnico: de verstehen.  
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É por essa razão que o próprio DK, ao falar desta ou daquela característica, 

frequentemente exemplifica com casos de figuras conhecidas da história, do show 

business, do esporte... e também com personagens de ficção. Afinal, foi a partir dessa 

realidade concreta, vívida e vivida, que ele pôde “subir” para seus tipos ideais. 

Mas essa referência ao concreto admite graus: desde o puro tipo ideal até a 

realidade individual completa de Fulano de Tal, há diversas possibilidades de 

articulações ideal-concreto. Assim, DK em seus livros instala-se em um plano no 

qual prevalece a apresentação do ideal, deixando o concreto implícito e subjacente e, 

em geral, refere-se a ele de modo assistemático e esporádico15.  

Neste trabalho, voltar-nos-emos precisamente para a análise de personagens 

concretas, os membros da família Barone, da série ELR, que encarnam diversos tipos 

keirseyianos: um constante contraponto entre DK e ELR. Claro que o potencial 

heurístico contido no projeto depende da qualidade e da “quantidade” do material 

selecionado. No caso, contamos com roteiros primorosos (ver premiações em Anexo 

B), lidando com poucos personagens em 211 episódios (listados em Anexo A), cada 

um de 22 minutos, perfazendo mais de 70 horas de situações quotidianas, coerentes e 

plausíveis, que são, como dizíamos, a nosso ver, excelente material de vida – 

diálogos, atitudes, gestos, reações etc. – para o estudo da teoria de Keirsey.  

Ao assumirmos personagens concretos, perdemos, obviamente, em 

generalidade: o personagem deixa de ser um puro tipo de temperamento e vai estar 

“contaminado” por diversos outros fatores: idade, grau de instrução, etnia, religião, 

gênero, hábitos adquiridos etc16. Mas, por outro lado, ganhamos um fecundo 

“laboratório” de observação, no qual a vida quotidiana do personagem é obrigada 

(sob pena de perder sua coerência) a se manifestar em detalhes que passariam 

despercebidos em outras instâncias.  

Mas não se trata só de revelar modos concretos do ESFP (ou do ESTJ etc.) de 

agir. Pense-se, por exemplo, nas potenciais contradições de valores inerentes a cada 

tipo. Numa abordagem puramente típica-ideal esses conflitos não ganham relevo, 

mas na “vida vivida” do personagem eles não podem ser eludidos.  

                                            

15 Exceto em Keirsey, David, Presidential Temperament.  Prometheus Nemesis Book Company, Del 
Mar, 1992.  
16 Em diversos casos, esses condicionamentos não são casuais, mas ajustam-se ao tipo: é totalmente 
plausível que, por exemplo, o ISTJ Hank, o sogro de Robert, seja um presbiteriano radical.  
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Por exemplo, a mãe de Raymond (abrev.: R ou Ray), Marie (abrev.: M), é 

nitidamente ESFJ e, como tal, tem como valores primordiais: o sentido do dever, o 

cuidado pela família, pelas tradições, pela religião etc. Preocupa-se, portanto, em 

arrumar um bom casamento para seu filho Robert (abrev.: Rb), que, já quarentão, 

continua solteiro. Como se comportará ela quando uma determinada possibilidade de 

casamento conflitar, digamos, com valores religiosos? Ou, no caso de nosso principal 

personagem, o ESFP Raymond, como se resolvem na realidade do quotidiano 

choques entre valores abstratos do tipo: liberdade, cultivo da harmonia, 

impulsividade etc.? 

Naturalmente (e com isso superei minhas reservas a DK no contato inicial), o 

tipo de temperamento, mesmo que se dê de modo acentuado, não esgota a realidade 

do indivíduo; poderíamos compará-lo, por exemplo, à mútua atração dos sexos: é um 

dado real e importante, mas não determina ou explica a totalidade da conduta de uma 

pessoa. E, certamente, a resposta do personagem às situações propostas, envolverá – 

em maior ou menor grau –, além do tipo de temperamento, outros fatores que 

constituem sua personalidade, mas, em qualquer caso, estará in-formada17 pelo 

temperamento; pelo menos esta é uma das bases da teoria de DK. E, como é de 

esperar, centraremos nossa atenção nas características “keirseyianas” de nossos 

personagens, indicando, quando for o caso, estarem “contaminadas” por algum outro 

fator.  

Feitas todas essas observações, podemos falar do interesse deste estudo para a 

educação. Ele pretende auxiliar os pedagogos no reconhecimento e na compreensão 

de diversos padrões fundamentais de agir (e reagir) diante da realidade, de encarar os 

fatos, de sentir e pensar etc. Por exemplo, como veremos, é muito diferente a visão 

da escola de crianças SJ e SP. A escola está dimensionada para os SJ; dirigida por SJ; 

os professores são, em sua imensa maioria, SJ; etc. É natural que o SP se sinta pouco 

à vontade e seja rotulado como indisciplinado, aluno problema etc. Mas o problema 

não é necessariamente o aluno, mas, talvez, a própria escola, que o esmaga. Ou 

quando analisarmos o personagem NF, Robert, e todas as incompreensões que seu 

tipo sofre por parte dos S, que são a imensa maioria da população... 

                                            

17 No sentido aristotélico de morphé.  
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A captação concreta, biográfica, dos tipos de Keirsey pode, assim, ser muito 

sugestiva – em diversos campos – tanto para a educação formal quanto para a 

informal.  

Como dizíamos, o interesse metodológico de ELR reside no fato de ser uma 

extensa sitcom voltada para o quotidiano, muito bem produzida (13 Emmys e 45 

indicações para esse prêmio, o Oscar da TV americana!), com um nítido e coerente 

conjunto de personagens, ambientados em situações comuns, que constituem um rico 

“laboratório” para a compreensão concreta dos tipos de DK.  

A série encontra-se integralmente disponível em diversos sites da Internet18 e 

é exibida com sucesso até hoje nas TVs do Brasil e de todo o mundo. 

Munido de toda a bibliografia necessária de e sobre DK e sobre ELR (que 

inclui também a videografia, com os CDs de todas as temporadas e episódios, junto 

com os bônus, cenas deletadas, entrevistas com atores, roteiristas e produtores etc.), o 

método é contrapontear as descrições tipológicas de DK com os correspondentes 

personagens de ELR, deixando evidente a encarnação concreta do tipo na vida deste 

ou daquele membro da família Barone, o que permite visualizar seu modo de ser e de 

conviver, trazendo para o plano concreto o viés de cada tipo keirseyano em termos de 

modo de agir, visão de mundo, conflitos etc., sempre privilegiando o ponto de vista 

da pedagogia, aplicado a cada caso.  

Explicitando os objetivos deste trabalho, diremos que, em termos gerais, está 

o de estabelecer uma conexão, em ativa interação, entre a doutrina de DK e a série 

ELR: uma leitura dos personagens de ELR à luz dessa teoria, visando a educação.  

Por isso, dedicaremos especial atenção ao modo como os tipos-personagens 

concebem e praticam a educação: se, por exemplo, mesmo dentro dos temperamentos 

SP, há significativas diferenças entre Raymond educador (ESFP) e Frank educador 

(ISTP), quando os comparamos com as concepções de educação SJ, as divergências 

acentuam-se ainda mais. Discutiremos também as relações dos tipos com a 

instituição escolar, estilos de aprendizagem etc. Ao longo do trabalho veremos, por 

exemplo, como a criança SJ é particularmente afetada pela separação dos pais; como 

                                            

18 Só no youtube.com, a busca por “everybody loves raymond full episodes” apresentou 2020 
resultados (em 17-12-10). 
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a NF, por conflitos de convivência; como a criança SP é a menos ajustada ao modelo 

escolar predominante etc.  

Como dissemos, Keirsey faz uma enumeração limitada e esparsa das 

características de cada tipo e, em geral, no plano ideal. Nossa pesquisa pretende, na 

“biografia” dos personagens analisados, “confirmar” e ampliar essas características e, 

sempre no plano concreto, mostrar como se articulam em situações do quotidiano. 

Examinaremos principalmente os tipos ESFP (em Raymond), ESTJ (Debra), ISTP 

(Frank), ESFJ (Marie) e o fronteiriço (NF/SJ) Robert.  

Note-se que os filhos de Ray e Debra praticamente não protagonizam os 

episódios, como faz notar o site TVTropes:  

 
Notable is the fact that despite the main couple having children, the 
kids don't make up part of the core cast of the show, most often 
appearing as background or as the basis for some conflict amongst 
the adults. In fact, this was an early part of the show's beloved 
nature among critics during its first few seasons (which mostly 
went unrecognized by the ratings), even mentioned in the opening 
credits of one early season ("it's not about the kids")19 

 

De fato, o próprio Ray, na abertura dos primeiros episódios (I, 2 e ss. abrev.: 

temporada I, episódio 2) da série, vai apresentando os membros da família, que 

desfilam atrás dele por uma esteira rolante e, quando fala das crianças, confidencia 

em voz mais baixa...: “It's not really about the kids”: 

Ray: Hi, I'm Ray, and I live here in Long Island with my wife 
Debra. She's great with the kids, the house, everything. I don't 
know how she does it.  

 
                                            

19 Cf http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/EverybodyLovesRaymond (acesso em 22-12-10).  
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We've got a daughter Ally... and twin two-year-old boys. It's not 
really about the kids.  

 

 

 

My parents live across the street. That's right.  

And my brother lives with them. Now, not every family would go 
by on a conveyor belt for you... but mine would because...  

 

 

Robert (farto da popularidade do irmão): ... Everybody loves 
Raymond.  

 

Discutiremos também – em conexão com outros fatores presentes nos 

personagens (para além dos tipos de temperamento, mas frequentemente em conexão 

com eles, in-formados por eles) – algumas de suas posições, valores e preconceitos.  
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Essas análises permitirão uma mais fácil identificação e um enriquecimento 

da compreensão dos tipos contemplados20, enumerando e contextualizando 

características correspondentes a cada um deles: especialmente as específicas de cada 

tipo; mas, também, os modos como cada tipo lida com a vida em geral.  

Análises que se beneficiam de uma condição heurística: as mais de 70 horas 

em situações quotidianas de nossos personagens podem despertar nossa atenção para 

aspectos do comportamento (inclusive não verbais: de expressão facial, corporal, 

gestual etc.) que podem passar despercebidos em um estudo meramente teórico.  

Como dissemos, essa identificação e a compreensão dos tipos são a base de 

um valioso referencial pedagógico, na medida em que permitem visualizar diferentes 

preferências e tendências de ação/reação na convivência e discutir – a partir dos tipos 

estudados – a educação em diversos aspectos. Identificar concretamente e estudar os 

estilos de cada tipo no âmbito da educação é pré-requisito para qualquer ação 

pedagógica que queira se beneficiar da psicologia keirseiyana. Em nossas 

Conclusões, recolheremos os resultados dessa discussão.  

Esses objetivos condicionam nossa metodologia. O método consistirá na 

leitura teórica da bibliografia de e sobre os tipos psicológicos de Keirsey, visando – 

com base na experiência acumulada em anos de observação desses tipos – a 

identificação de relevantes situações concretas em ELR para os objetivos acima. É 

basicamente o mesmo método empregado pelo próprio Keirsey, quando analisa os 

presidentes americanos em sua obra Presidential Temperament. 

Aplicando essa metodologia a esse mesmo tópico (como numa espécie de 

meta-discurso), abriremos neste momento um par de parágrafos de parênteses – a 

título de amostra (insuficiente e correndo o risco de ser um tanto prematura para o 

leitor que não conheça a série ELR) –, mas que já dá uma ideia de nossa proposta da 

articulação entre o plano teórico e o concreto.  

                                            

20 A identificação dos tipos de Keirsey nem sempre é tarefa fácil: muitos se enganam e fazem juízos 
apressados ou mesmo absurdos, como, por exemplo, o de um fórum de discussão da Internet, que 
afirma categoricamente que todos os cinco personagens principais de ELR são J (quando, na 
realidade, Raymond é P e Frank é extremamente P!). Cf http://www.christianforums.com/t1135175/ 
Acesso em 21-12-10. 
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Podemos ler em PUM1, PUM2 (abreviatura para Please Understand Me II – 

Temperament, Character, Intelligence21) etc. o perfil genérico, digamos, dos SJ e SP; 

ou mais especificamente dos ESFJ, ISTP etc. Mas outra coisa é ver pessoas 

conhecidas nossas (e nos personagens de ELR, em alguma medida, reconhecemos 

parentes e amigos, ou talvez a nós mesmos...) expressando seus temperamentos em 

situações familiares: por exemplo, como se comportam num jogo em família ou que 

filmes preferem.  

Uma vantagem adicional da série ELR em relação às congêneres brasileiras é 

que ela não tem pruridos de merchandising: na cena que apresentaremos – e em toda 

a série –, o jogo e os filmes (etc.) são reais, conhecidos por todos (e o mesmo se dá 

para quaisquer marcas e firmas). Não se trata do merchandising das novelas 

brasileiras (tantas vezes forçado), mas, por exemplo, com toda a naturalidade, Ray 

(apaixonado por esportes) diversas vezes expressa sua preferência pelo canal ESPN e 

acha aborrecidos os filmes sobre animais de um National Geographic.  

No episódio I, 17 (abreviatura para o episódio 17 da 1a. temporada), The 

game, a família toda está reunida na sala de estar.  

 
                          I, 17 - Debra, Marie, Frank, Raymond e Robert, na casa de R 

Uma tempestade deixou o bairro sem TV a cabo. O que fazer? Alugar um 

filme? Impossível, porque os gostos não combinam: quando a ESFJ Marie, mãe de 

Raymond, diz que ela não se importaria de rever seu filme favorito, “Amigas para 

Sempre” (Beaches); seu marido, o ISTP Frank, responde, sem papas na língua, que 

ele, sim, se incomodaria e muito. 

                                            

21. Keirsey, David,  Please Understand me II .  Del Mar, Prometheus Nemesis, 1988.  



 27 

Essas preferências (junto com mil outras formas de comportamento em ELR) 

é que nos vão dar a compreensão concreta dos tipos de Keirsey. É totalmente 

adequado a uma ESFJ o filme “Amigas para Sempre” (um filme cheio de sentimento 

sobre uma amizade que se conserva por décadas); como é perfeitamente natural que 

um ISTP como Frank ache esse filme uma “xaropada”. Frank (em VII, 1) declara sua 

paixão pelo filme “Patton” e diz que só voltará ao cinema quando vier a ser lançado 

“O filho de Patton”. Neste caso, parece até que os roteiristas escreveram a fala do 

personagem tendo como guia DK, que dá como arquétipo do ISTP: o general Patton! 

(PUM1, p. 202).  

Por sua vez, Debra, a ESTJ esposa de Raymond, expressa (em VI, 24) sua 

preferência por “Out of Africa” (“Entre dois amores”), um filme de amor 

protagonizado por uma mulher forte e decidida que dirige uma fazenda na África no 

começo do séc. XX.  

Já Raymond, como bom SP, em outro episódio (III, 9, The Lone Barone), em 

um desabafo bem-humorado, ridiculariza os insuportáveis filmes de que Debra gosta, 

aqueles “em que a mãe tem uma doença e a filha aprende a cuidar da mãe que tem 

uma doença” e expressa sua preferência por filmes de tiroteios, perseguições de 

carros e nudez gratuita. 

Descartada a hipótese de aluguel de um filme (e obviamente também a de os 

maridos SP conversarem com as esposas SJ...), não é por acaso que seja a ESFJ 

Marie que sugira um jogo e obtenha imediatamente o assentimento dos outros SJ: 

Debra e Robert. 

 
 

Debra expressa seu apoio à ideia da sogra: “temos que fazer algo juntos, 

como uma família”.  
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Os SP manifestam oposição à ideia: sutil em Raymond (o gentil ESFP: “Um 

jogo, é? Vocês estão realmente a fim de um jogo de tabuleiro?”); ostensiva em Frank 

(o “durão” ISTP).  

 
 

A resposta de Frank é típica do ISTP, avesso a  “ter que seguir regras, prestar 

atenção, esperar sua vez...”; esses jogos são a negação do espírito de liberdade e 

insubordinação, características do ISTP, que Keirsey exemplifica com o Gal. Patton 

na passagem acima citada.  
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A seguir, todos acabam aceitando (por bem ou por mal) o jogo (um jogo real, 

muito difundido nos EUA, Scruples).  

Robert começa a ler as regras (os SJ têm necessidade de conhecer claramente 

as regras, ler manuais etc; coisas dispensáveis ou insuportáveis para os SP), e Frank 

protesta veementemente: não há necessidade de ler regras; vamos jogar e pronto. 

Robert insiste e começa uma discussão acirrada etc.  

Paremos por aqui, embora haja muitas outras sugestivas revelações sobre os 

tipos nesse episódio. Com essa amostra procuramos revelar a riqueza de material 

contida em apenas 5 minutos de filme. E cremos que essa articulação entre 

procedimento tipológico e “contar histórias” seja uma combinação fecunda para a 

compreensão dos tipos e das pessoas (personagens) que os encarnam. 

Mais uma observação sobre nossa metodologia: selecionamos episódios, 

sequências e cenas relevantes para a caracterização dos tipos de DK. Se deixamos de 

lado cenas engraçadíssimas (ou os desdobramentos de cenas citadas) é por não serem 

importantes para este trabalho, com um ponto de vista bem definido: a teoria de DK 

e sua aplicabilidade à educação.  

Para efeitos de estruturação da pesquisa, pareceu-nos metodologicamente 

adequado dedicar uma análise especial para cada um dos personagens principais e, 

em cada caso, alguns tópicos dedicados a alguns temas particularmente relevantes 

(mas ajuntados à análise deste ou daquele personagem), como indicaremos no 

próximo tópico, que expõe a estrutura deste trabalho.  
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1.3. A estrutura deste trabalho  

 

 

 

 

 

Após esta Introdução, dedicaremos os capítulos 2 e 3 a uma breve 

apresentação dos pólos a cuja relação versa esta tese: DK e ELR.  

Em seguida, cinco capítulos dedicados a cada uma das cinco 

correspondências entre os principais personagens de ELR e tipos de DK; destacando, 

quando for o caso, além das características gerais, temas gerais relacionados ao 

tipo22.  

Naturalmente, essa divisão em capítulos não é estanque, pois um personagem 

só se configura no relacionamento com os demais: o capítulo sobre cada um é, em 

alguma medida, sobre todos (daí que os capítulos iniciais dessa série, cap. 4 e cap. 5, 

sejam mais longos).  

Assim, no Cap. 4 - O ESFP Raymond Barone, além das características gerais 

do tipo, centradas em seu espírito lúdico e conciliador, destacaremos o tema Escola, 

na visão típica dos SP em confronto com os SJ.  

Cap. 5 - A ESFJ Marie Barone. Analisaremos as qualidades da ESFJ, que DK 

resume na palavra provider, e também as disfunções do tipo, como as técnicas de 

controle da família, a “educação para a culpa”, sua preocupação com a “saúde moral” 

dos filhos etc.  

O Cap. 6 – A ESTJ Debra Barone, aparece como referencial de normalidade 

na família.  

Aos NF e sua particular sensibilidade, sua busca de sentido e de ellusive 

intimacy é dedicado o Cap. 7 – Robert Barone, o NF que é também SJ. 

                                            

22. A base para esses capítulos são os artigos que recentemente publicamos e estão indicados em 1.1. 
A publicação desses artigos obedeceu à seguinte estratégia metodológica: oferecer à crítica a estrutura 
mínima e alguns dados básicos de cada caso para, uma vez passado por esse crivo, apresentar na tese a 
versão completa.  
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Ao Cap. 8 - O ISTP Frank Barone, entre outros traços típicos, ajuntaremos o 

conflito entre os antípodas ISTP x ISTJ, este personificado no sogro de Robert, Hank 

McDougall. 

Como um tópico final dos capítulos 4 a 8, dedicados a personagens, estará um 

Álbum de família, com fotos e legendas de alguns momentos significativos. 

Finalmente, o capítulo Conclusões recolherá de modo sintético e articulado os 

principais resultados da pesquisa, na qual os tipos de DK e os personagens de ELR se 

iluminam mutuamente e apontam para os diversos modos de encarar a educação, 

típicos de cada caso. 

Nas Referências Bibliográficas daremos as indicações das obras efetivamente 

citadas no trabalho. A tese se complementa com os Anexos, com dados sobre a série 

ELR e seus episódios.  
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