
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - A ESFJ Marie Barone  
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5.1 ESFJ: Provider 

 

 

 

 

 

Nunca é demais insistir no fato de que os temperamentos em si não são objeto 

de avaliação moral; um temperamento não é melhor nem pior do que outro: é a 

pessoa que é santa ou pecadora; generosa ou mesquinha; solidária ou egoísta etc. em 

qualquer um dos 4 temperamentos ou dos 16 tipos. O temperamento é uma base para 

as escolhas morais pessoais. Embora, naturalmente, essa base possa, em cada caso, 

configurar certos defeitos ou modos do defeito “adequados” a cada tipo. Assim, por 

exemplo, se a impulsividade, própria dos SP, é, dentro de certos limites, uma 

qualidade positiva, a impulsividade exagerada – como a de Frank Barone – é defeito, 

passível de ser explorado no roteiro.  

Assim também os defeitos de Marie, acentuados para efeitos de comédia, não 

ofuscam o seu temperamento; pelo contrário, assentam-se no modo ESFJ, embora 

essas mesmas qualidades, por assim dizer, em dose normal, sejam positivas.  

Normais ou exageradas, as características do ESFJ se realizam muito bem em 

Marie. Como as qualidades desse tipo apresentadas em PUM1 (pp. 192-194): sendo 

os mais sociáveis de todos os tipos, os ESFJ são os principais fomentadores, 

nurturers das instituições (igrejas, escolas etc.), a começar pelo lar, evidentemente. 

Sempre atentos às necessidades dos demais, procuram que todos estejam bem e 

integrados, e Keirsey os intitula (PUM2, p. 110) providers.  

Evidentemente, quando os criadores dos personagens querem criar uma mãe 

(e sogra que mora em frente!) super-protetora, controladora e invasiva, não há 

dúvida, que deva ser uma ESFJ:  

 

These Providers take their role as family provider seriously, in both 
material and a moral sense. They provide a sound and safe home, 
good food, nice clothes, and a store of possessions. But they are 
also conscientious about home responsibilities, are orderly about 
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the house, and prefer the other family members be the same. In 
addition, they have a strong set of values with clear shoulds and 
shouldn'ts, which they expect their family to abide by. Providers 
want family decisions settled quickly and with little fuss, and they 
want family living regularly scheduled and correctly executed 
They do not rebel against routine operations, are devoted to the 
traditional values of home and hearth, and are the most 
sympathetic of all the types. (PUM2, p. 112) 

 

 

Se Marie é extremamente cuidadosa e eficiente na limpeza, arranjo e ordem 

do lar, é na cozinha que sua excelência se torna incomparável e é sua principal arma 

de controle sobre o marido e os filhos. Quando a atriz Doris Roberts lança sua 

autobiografia, o título é precisamente: “Are you hungry, dear?”, o bordão da 

personagem, invariavelmente repetido como saudação a cada vez que Raymond entra 

na casa dos pais (muitas vezes, atraído precisamente pela comida preparada pela 

mãe).  
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Essa excelência como provider do lar é usada por Marie para legitimar os 

atropelos sobre o espaço da nora Debra, que, por mais que se esforce, é incapaz de 

cozinhar e não é páreo para Marie no que diz respeito ao cuidado da casa. Assim, é 

frequente vermos a sogra Marie (sem pedir licença e sem a menor cerimônia) limpar 

a geladeira de Debra, (re-) lavar as roupas dos gêmeos, (re-)dobrar as camisas, levar 

jantares de surpresa para a casa da nora (e removendo o jantar já servido por Debra) 

etc.  

As tensões familiares que alimentam a série ELR são asseguradas pela 

construção da personagem Debra, também como SJ (ESTJ) e ciosa de seus deveres 

de dona de casa, que se enfurece ante a incontestável superioridade das qualidades da 

sogra. Qualidades que constituem o próprio eixo da personalidade do ESFJ: 

 

They need to be needed, loved, and appreciated and may spend 
much energy reassuring themselves that this is the case. They can 
become melancholy and depressed and even suicidal if they take 
the blame for whatever might be wrong in their institution or their 
personal relationships – as they are prone to do. (PUM1, p. 193) 
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5.2 Disfunções ESFJ 

 

 

 

 

 

Detenhamo-nos no episódio The Shower (VII, 21). Há sequências que 

resumem essas (disfunções das) qualidades da ESFJ, além de outras, como esta que 

Keirsey atribui às ESFJ:  

 

They enjoy the rituals connected with serving of good food 
and beverages, thrive on festive occasions (PUM1, p. 193)  

 

Nesse antológico episódio, Debra, encarregando-se de tudo, promove um chá 

de cozinha no apartamento de Amy, que vai se casar com Robert. Marie, ciente de 

sua superioridade, mesmo sabendo que é Debra quem está organizando e se 

encarregando de tudo na festa, não tem a menor preocupação em atropelar 

publicamente a nora:  

 
D: (com a bandeja entre as convidadas) Okay, everybody, who 
wants a pizza bagel? 

[Judy, a parceira durona de Robert na polícia (uma ESTP com 
“espontaneidade” rude), serve-se de diversos pedaços da mini-
pizza]  

Judy: All right, pizza bagels! 

[De repente, surge Marie, que preparou os mais refinados 
aperitivos italianos] 

M:  And I made prosciutto e melone. 

J: All right, prosciutto e melone! 

D: Marie, I told you I was taking care of the food!! 

M: (ignorando Debra) I know, dear. Oh, save room, everyone. I 
also have insalata caprese. 

J: Oh, insalata caprese! (devolvendo as mini pizzas de D) Sorry. 
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M: (oferecendo de sua bandeja para a própria Debra!) Don't eat 
that. Have one of these. 

D: (contendo a raiva) Marie, you know, I've been planning this 
shower for weeks. I'm the matron - I'm the shower thrower. 

M: Of course, dear, but it's only natural for me to want my new 
daughter-in-law to have the finest ltalian appetizers. 

D: I've got it covered, okay? 

M: Oh. Oh, I know what's bothering you. Don't worry. I'll always 
have plenty of time for my old daughter-in-law.  

(...) [Marie continua alfinetando Debra quanto à qualidade e a 
animação da festa e assumindo-se faticamente como organizadora] 

M: Oh, I know - bridal bingo. 

D: No, that's for later, Marie. 

M: Well, I'll just help get them ready. 

D:  Marie, I said no. (…)  Are you not getting it, Marie?  

M: I'm just trying to help. 

D: I don't need your help. I know you think I can't survive without 
you, but I can. I don't need you! 

[Debra atinge o ponto mais sensível de Marie como ESFJ] 

 
[Marie retira-se visivelmente ofendida]  
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Marie: Excuse me, everyone. I just would like to say my 
goodbyes. 

Pat: Don't go, Marie. 

Marie: Oh, that's all right. It was wonderful seeing you again. 
And, Amy, I love you. Have a wonderful party. Good night, 
everyone. 

 

As cenas seguintes desse nosso episódio também trarão significativas tiradas 

sobre Marie, a partir da apreensão da carteira de motorista de Debra.  

Aborrecida com o fato de Marie ter estragado sua festa, bebe um pouco 

demais, estaciona na rua, cochila no carro, e é abordada por um policial (em Nova 

York, se a chave estiver no contato, mesmo com o carro estacionado, o motorista 

pode ser submetido ao bafômetro e autuado) e tem sua carteira retida por um mês.  

Mas, antes de prosseguir, explicitemos brevemente outras características de 

Marie.  

Marie, sempre informada de tudo (“ESFJs show a delightful fascination with 

gossip... and they're happy to fill us in on all the details” PUM2, p. 111), aproveita 

para aplicar suas técnicas de controle e “enquadramento”: afirmar negando ou 

perguntando; falando “genericamente” de pontos concretos; desfazendo sutilmente 

formulações atenuantes etc.) e sobretudo para recuperar seu ponto mais essencial: “to 

be needed”.  

Claro que Marie nunca se considerará uma fofoqueira, mas simplesmente 

uma boa mãe. E como os filhos, mesmo na casa dos 40, são sempre considerados 

“menores de idade” e os familiares, em geral, incapazes, ela se considera responsável 

(e não esqueçamos que a responsabilidade é o valor supremo para os SJ) e deve 

exercer vigilância, mesmo que implique invasão de privacidade: “A good mother 

checks”, responde ela (III, 7) a um Robert indignado ao descobrir as bisbilhotices da 

mãe.  

Marie não hesita em, às escondidas, cheirar as roupas de Robert para ver se 

andou fumando, em espionar seu namoro com Amy (Marie é conservadora em 

matéria de sexo, como em geral as SJ de sua geração), em ler os diários dos filhos 

adolescentes, em remexer as gavetas (mesmo as trancadas) de Debra, para 

“comprovar” que a nora gasta demasiado em supérfluos e frivolidades; etc.  
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Outro ponto comum aos ESFJ é assim expresso por Keirsey: 

ESFJs can cause others undue tension by expressing anticipations 
of gloom and doom, exhibiting a bent toward the pessimistic that 
can be contagious. They need to control their fears that the worst is 
sure to happen and suppress their tendency toward crepe-hanging 
and anticipating disasters. (PUM1, p. 193) 

 

É claro que essa tendência a antecipar desastres reforça a necessidade de ser 

uma mãe superprotetora. No episódio Brother (III, 2), encontramos uma das mais 

cômicas cenas de toda a série. Raymond e Robert, recordando sua adolescência, 

relembram dos cuidados de Marie em trancar as pastilhas Valda, para que os filhos 

não tivessem acesso a elas, que representavam para Marie um primeiro passo no 

caminho das drogas (mesmo naquela época em que as drogas eram muito menos 

difundidas): 

 

R: (referindo-se a uma expressão de reprovação de Debra): She 
had the look like Mom did when we were kids... and she caught us 
eating that whole box of Sucrets. Remember that? 

Rb: My tongue was numb for a month. 

R: Mom thought we were going to be drug addicts. She said, 
"That's how it starts." 

Rb: Remember when she flushed the children's aspirin down the 
toilet? 

 

Mais adiante, vê-se que Marie – como ESFJ obcecada pela segurança da 

família –, ainda hoje, mantém as pastilhas trancadas e conta exatamente quantas há 

na caixinha.  

Marie está com a garganta irritada e Raymond, para provocar, sugere que ela 

chupe uma pastilha. Marie aceita o conselho e vai à gaveta trancada, enquanto 

Raymond e Robert mal contêm as gargalhadas, fingindo-se drogados. E a chantagem 

emocional de Marie (uma de suas especialidades de controle) é desarmada pelas 

piadas de Ray:  

Marie: I have a sore throat. 



 126 

Ray: Maybe you should take a Sucrets, Mom. 

M: Oh, that's a good idea. 

Ray: Don't take too many of those, though, Ma. 

M: What's so funny? I have a sore throat. 

(…) 

 

 

M: Has someone been eating my Sucrets? 

Rob: Yes, we're hopped up on the Sucrets. Look at all the pretty 
colors. 

 

 

 

Ray: Hey, Dad's got hair. [apontando para o pai careca e fingindo-
se de drogado] 

M: No! There were six in here. 
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Rob.: Hey, Ma. Look, don't worry. I know a guy. We can score 
some more for you. 

M: What's so damn funny? 

Ray: (sem parar de rir) Nothing. Nothing's funny. 

M: Go ahead. Keep laughing. One of these days, you'll turn around 
and I won't be here. 

Ray: (dá uma voltinha em torno de si mesmo e fulmina a 
chantagem emocional:) Not today (enquanto Robert explode em 
incontidas gargalhadas).  

 

 

 

Mas voltemos ao episódio The Shower. Quando Debra volta da delegacia:  

 

M: Oh, thank God! Are you all right? 

D: Yeah, I'm fine, Marie. I'm just a little tired. 

M: Oh, I just want you to know that in this family, whatever our 
differences, we stand together... no matter what you've done, no 
matter how much shame you've brought upon us. What did you 
do? 

D: You know, nothing. It was just a minor traffic... 
misunderstanding. 

M: Thank God. (cochichando para R:) What did she do? 

R: Nothing. She took a nap in the car, that's all. 

M: I don't understand. Why would they arrest her for that? 

D: I just took a little nap because I didn't want to drive. 

M: Why not? 
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D: Because I had a little too much champagne. 

 

 

 

Dentre as inúmeras técnicas para inculcar culpa, Marie amplifica e faz 

escândalo sobre a gravidade da falta.  

 

M: Drunken driving! Oh my God! Drunken driving! Oh, this is so 
awful! Now it all makes sense. The messy house, the kids running 
around filthy, the way she talks to me. It's all clear now. (…)  

 

 

 

(Raymond ao saber por Robert que a carteira de D está cassada:)  

R: Wait a minute, wait a minute. What-what-what about the 
errands and the kids and all their crap? Oh no! Why does this 
happen to me? 

D: I'll figure something out, Ray. 
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R: How? By the way, I'm going on the road with the Mets. 
Somebody's gotta drive you and the kids around. 

F: I'll do it. She can tell me about the Big House [prisão] . 

R: We don't like you driving the children, Dad.  

F: Why, because I tell it like it is? 

R: Well-well, how about you, Ma? 

M: Of course I'll drive Debra... if she needs me. Will Debra say she 
needs me? 

 

 

 

D: Thank you, Marie. It's a very generous offer. 

M: And? 

D: And I accept because I... need you. 

M:  Happy to do it. Good night. 
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5.3 O controle da família 

 

 

 

 

 

Longe de nós querer estigmatizar este ou aquele tipo da classificação de 

Keirsey, menos ainda o ESFJ. Trata-se aqui de disfunções, de caricaturas, exageros 

baseados em qualidades reais, boas em seu funcionamento normal. O mesmo pode 

ser feito para todos os 16 tipos de Keirsey; e ELR, afinal uma comédia, explora 

comicamente disfunções dos tipos, assentados em tendências reais em cada caso.  

No caso de Marie, como em outros, o defeito surge de um exagero de 

qualidades que, em nível adequado, seriam virtudes. O ESFJ, além das qualidades 

gerais dos SJ (que Keirsey designa por Guardians), é caracterizado como Provider. 

Para efeitos deste tópico, destaquemos algumas características do perfil do ESFJ 

apresentado no site oficial de Keirsey:  

 

Providers take it upon themselves to insure the health and welfare 
of those in their care [evidentemente, em primeiríssimo lugar, a 
família], but they are also the most sociable of all the Guardians 
(...). Providers are very likely more than ten percent of the 
population, and this is fortunate for the rest of us, because friendly 
social service is a key to their nature. Wherever they go, Providers 
happily give their time and energy to make sure that the needs of 
others are met, and that social functions are a success. Highly 
cooperative themselves, Providers are skilled in maintaining 
teamwork among their helpers, and are also tireless in their 
attention to the details of furnishing goods and services. (...) 
Friendly, outgoing, neighborly - in a word, Providers are 
gregarious, so much so that they can become restless when isolated 
from people. (...) Family traditions are also sacred to them, and 
they carefully observe birthdays and anniversaries. In addition, 
Providers show a delightful fascination with news of their friends 
and neighbors. If we wish to know what's been going on in the 
local community, school, or church, they're happy to fill us in on 
all the details. (...) Loving and affectionate themselves, they need 
to be loved in return. In fact, Providers can be crushed by personal 
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criticism, and are happiest when given ample appreciation both for 
themselves personally and for the tireless service they give to 
others. (http://www.keirsey.com/4temps/provider.asp). 

 

E em PUM1:  

 
They need to be needed, loved, and appreciated and may spend 
much energy reassuring themselves that this is the case. They can 
become melancholy and depressed and even suicidal if they take 
the blame for whatever might be wrong in their institution or their 
personal relationships – as they are prone to do. (PUM1, p. 193) 

 

ESFJs can cause others undue tension by expressing anticipations 
of gloom and doom, exhibiting a bent toward the pessimistic that 
can be contagious. They need to control their fears that the worst is 
sure to happen and suppress their tendency toward crepe-hanging 
and anticipating disasters. (PUM1, p. 193) 

 

E mais: o ESFJ sempre está informado de tudo (“ESFJs show a delightful 

fascination with gossip... and they're happy to fill us in on all the details” - PUM2, p. 

111).  

Só com enunciar essas qualidades (e imaginar suas disfunções...), já se pode 

entrever a caricatura que se instalará na personagem Marie. Não por acaso, os 

criadores de ELR escolheram uma ESFJ para ser a sogra. Uma sogra ESFJ tem um 

enorme potencial cômico: se todos os SJ são nurturers, essa necessidade de cuidar é 

potenciada precisamente nos ESFJ (“they need to be needed”, PUM1, p. 193). E, 

claro, o alvo principal desses cuidados é a família.  

Por outro lado, o pessimismo dos ESFJ, sempre antecipando desastres, 

reforça o instinto protetor da mãe ESFJ, levando a uma superproteção em relação aos 

filhos e a uma falta de confiança na capacidade das noras em cuidar deles. Além do 

mais, as noras da nova geração não são páreo para as habilidades domésticas da 

sogra: Marie é insuperável na cozinha, no cuidado da casa e no decoro em geral.  

A unidade da família como valor supremo só pode se realizar por meio da 

solicitude da mãe, única guardiã – neste “ameaçador mundo de hoje”, à beira do 

caos – dos valores tradicionais: desde a cozinha (Debra sucumbiu à barbárie moderna 

e vale-se dos seus ridículos recursos: forno de microondas, congelados, disk-pizza 



 132 

etc.); a educação das crianças (Ray e Debra atrevem-se, por exemplo, mesmo com a 

avó morando em frente, a contratar uma babá – III, 3); a cultura (por exemplo video-

games em vez de piano clássico); a religião e o sexo etc. etc.  

Se ser a pedra angular da unidade familiar é o papel natural da matriarca 

ESFJ, no caso de Marie, isso é acentuado pela incompetência dos filhos e noras (que 

“precisam” dela para que a família não se desintegre) e pelas atitudes do marido, o 

grosseirão Frank, que não está minimamente preocupado com esses valores, como 

quando – dois entre mil exemplos – Marie desabafa com Ray e quando Frank atalha 

o nascente interesse da neta por piano (a cultura para o troglodita Frank é, no 

mínimo, “frescura”) com um convite para jogar baseball:  

  
II,4 Mozart 

 
Junte-se a tudo isso a tradição da famiglia e da mamma (os Barone são ítalo-

americanos) e teremos formado o quadro da ESFJ Marie: zelar pela família não é 

uma missão, mas a missão, sua razão de viver. É ela a única que detém a consciência 

e as virtudes necessárias para manter a família unida. E, evidentemente, essa união 

tem um centro: a própria Marie.  

Para além das instâncias normais, comuns aos SJ em geral: cuidado pela casa, 

tradições, “rituais”, datas e festas (Natal, Dia de Ação de Graças...) etc.; há também 

as disfunções.  

Ante a insensibilidade para os valores e as ameaças modernas ao sentido de 

família, Marie sente-se legitimada em ultrapassar qualquer limite para defender esse 

valor supremo. Não existe para ela privacidade dos outros (afinal, somos família) e 

ela constantemente invade a casa de Ray e Debra e com a maior sem-cerimônia passa 

em revista a geladeira e joga fora produtos que ela considera inadequados, leva para 

lavar em sua casa as roupas dos netos, que a nora tinha acabado de (mal) lavar... 

Como já dissemos, Marie não hesita em, às escondidas, cheirar as roupas do filho 
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para ver se fumou, espionar seu namoro, ler os diários dos filhos, remexer as gavetas 

da nora; etc.  

Finalmente, nessa etapa da vida, já sexagenária, Marie não tem mais nada 

para fazer, exceto controlar a vida da família. É o que diz Raymond, tentando 

defender a mãe da acusação de intrometida, no episódio que analisaremos mais 

detidamente, Thank you notes (VIII, 2): 

 

Mom loves the family. She really does. And she thinks it's her job 
to hold it all together. Does she overreact occasionally? Okay. (...) 
She's an old lady. What else does she have?... 

 

 

Mas a verdade é que se trata da aceitação de um fato consumado e 

irreversível: 

... Besides, before even giving up a drop of power, she will truly 
kill us all.  

 

 

Já Debra não é tão compreensiva e em III, 3, The Sitter, cansada das 

intromissões da sogra, lança em Marie a ironia certeira: 
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A seguir, deter-nos-emos em um episódio que mostra muito bem essa atitude 

avassaladora de Marie (um outro episódio para esse tema, mas que não analisaremos 

aqui, é Call me Mom VI, 21, no qual Raymond chama a sogra Lois de mãe e Marie, 

enfurecida, se desdobra em esforços para acabar com essa ameaça a seu absoluto 

matriarcado sobre a família...). 

A 7ª. temporada se encerra com Robert, finalmente, casando-se com Amy. No 

episódio Thank you notes (VIII, 2), o casal volta da lua-de-mel e Marie põe em 

prática seu plano para submeter a nova nora a seu controle. Para começar, nem bem 

Robert e Amy entram na casa de Raymond, Marie (que mora em frente) irrompe, 

com explosões de carinho, e já avisando que esteve plantada na janela dois dias 

esperando pela chegada deles.  
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Depois de explicar que os Providers se encarregam de tudo na família – tanto 

do material quanto do moral –, Keirsey (PUM2 p. 112) afirma que esperam também 

responsabilidade dos demais membros da família para que tudo ande bem na casa, 

particularmente no que diz respeito ao decoro e à gratidão. Em PUM1 lembra que 

valorizam especialmente as aparências e a imagem da família (p. 192).  

Assim, logo que encontra Robert e Amy (a nova integrante da família, que 

deve se enquadrar nos valores da matriarca ESFJ, para quem esses valores assumem 

“the form of shoulds and should nots” PUM1, p.192), Marie cobra da nova nora, 

como que de passagem, que ela mande uma carta de agradecimento ao casal amigo 

de Marie, Lee e Stan, pelo presente de casamento. 

O presente, de indiscutível mau gosto, tinha sido uma vela laranja brega, 

numa caixa de vidro ladeada pelo convite do casamento (quando a vela é acesa o 

convite se ilumina...).  

Ninguém lembrava desse presente (tenha-se em conta que os SJ valorizam 

muito as expressões de gratidão – PUM2, p. 97), mas Marie pressiona: 

M: I thought it was so clever. They just wanted to make sure you 
got it. 'Cause they had it specially made. They didn't know because 
they didn't get a thank-you note. 

Amy tenta desconversar: 

A: It's just, you know... 

 

Marie insiste e sutilmente amplia a obrigação para o plural:  

M: You're gonna send one, right? You're gonna be sending out 
thank-you notes, aren't you, Amy? 

A: Yeah sure, Marie. I'll get to it. 

 

Marie, para mostrar quem é que manda e que ela considera o assunto 

importante para a família, não aceita a imprecisão e apela para a responsabilidade 

quanto à imagem da família: 

M: When you say "Get to it..." when do you think you'd be doing 
them? Because people have been commenting.  
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Rb: What do you mean? Who's commenting? 

 

  

 

Marie, como chefe, dá-se o direito da imprecisão: 

M: People... So, Amy, when can I tell the people to expect their 
thank-you notes? 

 

Amy, de início delicadamente, tenta explicar a Marie que ela não dá tanta 

importância a essas notas de agradecimento e Marie aproveita para censurar os 

recém-casados de sonegarem informação para “a família” (informação que ela – 

como sempre – vai buscar também em fontes externas) e começa a instilar culpa em 

Amy por não terem informado que já tinham chegado no dia anterior, e deixar a mãe 

preocupada é pior que um desastre de avião. 

 

A: Well... can I be honest with you, Marie?  

D (prevendo tempestades) : Uh-oh. 

M: Of course. You can say anything to me. We're family. 

 

  

 

R (prevendo tempestades): Uh-oh. 
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A: Well, you know, we just got back from our honeymoon, and... 

M (censurando) - Oh. 

A:  What? 

M (decepcionada) : Nothing. I just thought you were gonna be 
honest with me. I mean, to tell the truth, you two have been home 
for a day and a half now, haven't you? 

Rb: Well, we just wanted to unwind for a little bit. 

M: But you knew I was waiting. No call or anything. I was so 
worried, I called the airlines. I thought, "What if there was a plane 
crash?" But when they said, of course, there was none, I have to 
tell you, I was a little upset. And now, to make such a fuss when 
I'm just asking you about thank-you notes, I would like to think 
that we are at least grateful for the good fortune and generosity 
bestowed upon us by people who love us. 

 

  

 

A: Marie, I can't believe this means so much to you. But if it does, 
I'll write the notes as soon as I can.  

 

Mais uma vez, Marie detém o privilégio da imprecisão; os súditos devem ser 

específicos: o controle só pode ser exercido se há informações exatas.  

M: And when will that be, dear? So I can tell everyone. 

A: I don't know, Marie. Can't you just tell them they'll get them 
when they get them? 

M: I see. I have to say, Amy, that I'm a little surprised and 
disappointed.  

A: And I have to say, Marie, I really don't care about this right 
now. 
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Marie, ofendida, devolve a lembrancinha que Amy lhe tinha dado no início 

do episódio e intima Frank a se retirarem da casa: 

Rb: Come on, Mom. You're being a little crazy about thi... 

M (como que repreendendo um filho pequeno que lhe faltou ao 
respeito): What did you say to me? 

Rb: Nothing. 

 

Marie sai batendo a porta e Debra felicita Amy: 

A (em choque): What happened? I don't understand. 

D: Oh, honey. You married into the Manson Family. And Charlie 
goes off sometimes.  

A: I didn't mean to argue. It's thank-you notes. It's so stupid. 

D: Hey hey hey hey hey. Look at me. You were great. Do you hear 
me? You can't let her get away with anything. 

A: But she's so upset. I don't want a bad relationship with her. I 
should go apologize. 

D (como quem felicita um herói libertador) : No no no no no. Hey, 
listen, that is exactly what she is waiting for... for you to go over 
there and say you'll write those thank-you notes. You have got to 
be strong. She is testing you. Trust me, what she just pulled here, 
that's her big weapon... the guilt bomb. And it doesn't help that all 
the men in her family are scared to death of her. Whenever she 
comes up against somebody with a backbone who might actually 
confront her, she's completely threatened and she gets her claws 
out. And so she has been allowed to rule this way, unopposed, for 
decades. Listen, Amy... I have been waiting for you. This is a 
critical time. Even though this is a tough regime to topple, with you 
in the family, now we have a shot... you and me together, to end all 
the suffering. Do you hear me? We can do it! 
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R (rindo da ingenuidade de D e A): You're so nuts. You still, after 
15 years, haven't figured anything out about this woman? Amy... 
Here's how I see all this stuff. Mom loves the family. She really 
does. And she thinks it's her job to hold it all together. Does she 
overreact occasionally? Okay. So she wants you to write a few 
thank-you notes. She's an old lady. What else does she have? 
Besides, before even giving up a drop of power, she will truly kill 
us all.  

Rb: I agree with Raymond. 

A: Why does this family have to be this way, with Marie wielding 
so much power, and everyone living in fear instead of just enjoying 
each other? 

 

Enquanto Debra continua tentando persuadir Amy a enfrentar Marie, 

Raymond, sempre com medo da ira da mãe, sai discretamente e vai aconselhar-se 

com o pai e não percebe que Marie estava espionando a conversa.  

  

 

Marie, sabendo da “conspiração”, vai enfrentar Debra e Amy: a parte 

principal da culpa é, como sempre, negar a informação total sobre tudo para a 

matriarca, que merece saber para manter a família unida (e “compra” com amor 

serviços e boa comida para todos...)  

M: I was shocked to hear that you two were conspiring against me 
in some way. What have I done to bring on such disrespect? You 
know, in the Orient, elders are revered and honored, not plotted 
against. And why do you have to talk about me behind my back? 
I'm here. Right here. Debra, we may have our differences, but I 
consider you my daughter. And, Amy, all I want is for you to feel 
the same way. I just don't understand why you couldn't be direct 
with me. You may not like what I said before, but at least I said it 
to you.  
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A: (abraça M): You're right, Marie. I'm sorry. I don't want to start 
off like this. I love you. 

 

  

 

M (satisfeita): I love you, honey. 

A: And you know what? I'm gonna sit down and start on those 
thank-you notes today. 

D (indignada): - What? 

M: Whenever you get to it, dear. No pressure. 

D: Wait a minute, that's what this is all about! I know you too well, 
Marie. You come over here all rational and normal and telling the 
truth, and this sap fell for it. 

A: (ofendida, dirige-se a D): Hey! 

 

Debra, vendo o prolongado abraço de Marie em Amy, atina com o ponto: 

Marie faz com que se ameace romper a unidade da família, que só pode ser 

reconstruída se todos se submeterem a seu modo de ser.  

 

D: You can't see that? This is a strategy... divide and conquer!  

M: I don't know what you're talking about, Debra, but could it be 
that you're a bit jealous 'cause you have to share the spotlight with 
Amy? 

D (cada vez mais aos berros): Jealous? Jealous?! She just did it 
again, Amy! I am putting an end to all of this, do you hear me? I 
am not letting you (M) take another one. Amy, don't you see she 
will do anything to win? She's the devil!  

A: I've gotta tell you, it seemed to me like she was being very 
upfront and honest. 

D (agitadíssima, tentando romper a ingenuidade de Amy, como nos 
filmes em que alguém tenta salvar um ser humano prestes a 



 141 

sucumbir aos alienígenas que vão transformá-la em zumbi...): No! 
No, Amy, don't go! Don't go!  

 

 

 

Amy: Debra, stop it! I can't stand all this. I'm not used to it. I'm not 
good at it. I come from a family that wouldn't yell if they were on 
fire. And, you know, you're not gonna like hearing this, Debra, but 
I think Ray was right before when he said maybe we should just all 
try being nice. 

D: She's gone… 

M (triunfante ante o isolamento de D): Did you want to say 
something, Debra? 

D (capitula): No, Marie. Nothing. Just... I'm sorry. 

 

 

 

M: Aw, now doesn't that feel good to say that? (todos se abraçam, 
em torno de Marie) 

D (constrangida): Oh yes. 

M: And I agree with everything you said, Amy. Everything. And 
about those thank-you notes, I don't care if you ever get to them. 
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Except maybe one to Lee and Stan about the candle. Could you 
just do that one? See, Lee can be so annoying about things like 
this. 

D: No problem, Marie. 

M (abraçando Amy e alfinetando D com o olhar): You're an angel. 
There's no one like you.  

 

Marie impõe o esquema de aprisionamento pela culpa, praticado em certos 

setores radicais católicos, com exigências sobre-humanas e facilidade de obter o 

perdão por confissão, que requer como atos prévios: a contrição (o reconhecimento 

da culpa e arrependimento), a confissão e a penitência (reparação do pecado com o 

propósito de não mais o cometer). Marie, mais atenta ao lado externo das aparências, 

se satisfaz com o reconhecimento da culpa pela confissão: “I’m sorry”. Não adianta 

querer subtrair-se à onisciência de Marie: ela acaba sabendo de tudo; não adianta 

querer opor-se a seu domínio: um simples “I’m sorry” traz de volta a paz familiar e – 

sobretudo nos casos de Ray e Robert – a maravilhosa comida da “mamma”.  

E assim termina o episódio. O epílogo, uma espécie de coda de cada episódio, 

traz uma informação sobre a atitude de Marie, aparentemente exagerada e 

caricaturesca, mas com que eu (e acho que todos nós) já me deparei realmente, mais 

de uma vez. Frank e Marie estão tomando o café da manhã e entra Lee, a amiga de 

Marie, diz que estava passando e entrou para dizer que recebeu a mais encantadora 

carta de agradecimento “from that sweet Amy”, uma carta longa sobre como foi 

maravilhosa a vela laranja etc. E confessa que, quando Marie escolheu esse presente 

para que ela desse a Amy, inicialmente ela achou de mau gosto, mas agora, 

evidentemente, ela tem que reconhecer o extraordinário bom gosto de Marie. E, 

assim, o episódio acaba com mais um: “I am so sorry, Marie!”  
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5.4 Educando para a culpa 

 

 

 

 

 

Embora tratemos desse tema neste capítulo, também aqui não se trata de algo 

específico dos ESFJ (nem só da personagem Marie). A culpa, como um dos 

“valores” principais da educação de Raymond e Robert, é um dos temas recorrentes 

de ELR. Marie, secundada por Frank, é exímia na arte de inculcar culpa nos filhos e, 

com isso, exercer seu controle de super-mãe sobre eles, mesmo quando já estão em 

torno dos quarenta anos. Se Robert é mais vulnerável, é Raymond, personagem 

central, quem mais está em evidência, também nesse aspecto (e como típico SP 

consegue, algumas raras vezes, neutralizar com piadas as chantagens emocionais da 

mãe).  

A construção dos personagens favorece esse quadro: não só Marie é uma 

ESFJ (Provider), o tipo mais indicado para a disfunção de mãe-controladora, mas 

também por ser oriunda da Itália (os estereótipos da “mamma” e da “famiglia”), 

católica tradicional, sua idade avançada etc.  

Nesse quadro, a provider Marie centra seu poder sobre a família sobretudo 

provendo “good food” (PUM2, p. 112). 

Para Marie, a família (em sentido restrito ou ampliado) é o principal para essa 

ESFJ e considera-se a única dotada de responsabilidade no clã (Frank é um desastre, 

os filhos são sempre “menores de idade” e Debra..., coitada, por mais que se esforce, 

não passa de uma medíocre aprendiz). Aliás, “responsável” é a palavra que melhor 

resume o SJ e, quando esse dever recai sobre a família, veremos que Marie ultrapassa 

todos os limites para garantir o bem (ou o que ela considera como tal...) do clã.  

A circunstância de morar na casa em frente à do filho permite o controle de 

todos pela comida, com a vantagem adicional de esmagar qualquer pretensão da nora 

nesse sentido.  
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O episódio I, 20, Neighbors, traz uma sequência que resume diversos desses 

aspectos. Alguns vizinhos pedem uma reunião em casa de Ray para discutir as 

inconveniências de seus pais: Frank inferniza com ruídos, joga lixo no quintal dos 

vizinhos, sai em cuecas para apanhar o jornal (um dos vizinhos até gravou em vídeo 

essa cena); Marie retém a correspondência e encomendas alheias entregues a ela por 

engano etc.  

Ray, como ocorre frequentemente em situações de embaraço, tenta tirar 

importância das queixas com piadinhas, mas os vizinhos acenam com a ameaça de 

um processo de expulsão do bairro...  

No exato momento em que estão exibindo o vídeo de Frank em trajes 

menores, entram Marie e Frank e, quando informados do propósito da reunião (uma 

das vizinhas explica: “certain people around here have some complaints about you”), 

imediatamente os pais acusam Ray de conspirar “contra a família”. Nem lhe dão a 

chance de se explicar e dizer que, na verdade, estava defendendo-os: é alta traição e 

ponto final.  

Debra ainda tenta argumentar: 

 

  

 

D: Marie, this is not what it looks like.  

M: It looks like my son is plotting against us. And serving my 
cookies! You're serving my cookies at your rally?  

F (furioso): You took sides against the family.  

R: Dad, I was defending you.  

F: Against the family!  

R: Dad, it's not...  

M: I want the tape. Give me the tape.  



 145 

 
A SJ Marie, habitualmente às turras com o 

marido e nunca lhe manifesta afeto em 
público; no momento de desgraça de Frank, 

solidariza-se com ele em gesto carinhoso  
 

 
 

R: I'll take it for you, Mom.  

M: No. How do you work these damn machines?  

R: Easy, Mom. I'll do it.  

M: I hate these damn machines. [arrancando à força o vídeo da 
tomada] 

R: Don't pull the plug!  

M: How could you? [M e F saem batendo a porta] 
 
 

Uma das características dos “educados para a culpa” é valorizar mais a 

propensão para reconhecer-se culpados do que a realidade de sua inocência: após 

anos de “treino” é-lhes mais fácil acatar a incontestável autoridade dos pais 

acusadores (ou outras autoridades: religiosas, da empresa, da política, da hierarquia 

militar etc.) do que cogitar sua não culpabilidade. Sobretudo, como no caso de Marie, 

se o “perdão” for facilmente concedido desde que o pródigo1 filho reconheça sua 

culpa.  

Na cena seguinte, Ray não consegue dormir, torturado pelo sentimento de 

culpa. E, quando Debra tenta chamá-lo à evidente realidade de sua inocência, ele 

responde: 

 

  

                                            

1. A alusão à parábola do filho pródigo é mais do que ocasional: parece-nos mesmo uma das claves de 
interpretação do relacionamento entre os Barone. Mas, aqui, baste esta menção.  
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Ray assume os termos das acusações dos pais: “I did. I held a rally against my 

parents in my own house”. E, ante a insistência de Debra, Ray profere a sentença 

lapidar: 

  

 

D: Ray, you've got nothing to feel guilty for. You didn't do 
anything. As a matter of fact, you were defending them.  

R: That doesn't matter. Guilt is just a way of life for me. I was 
trained by masters. My mother, my father, the Pope.  

  
Já na 1ª temporada (I, 5), Ray, interpelado sobre seu ar de culpa (neste caso, 

ele também era inocente) “What are you looking so guilty about?”, responde: 

 

 
 

Mas voltemos ao episódio Neighbors. No dia seguinte, Ray vai à casa dos 

pais tentar explicar-se e Marie, em vez de saudá-lo com o “Are you hungry, dear?” 

de sempre, diz simplesmente “Hello” (o recado é claro: enquanto ele estiver com a 

culpa não pode participar da mesa da mãe).  

Ray pergunta por que aquela mesa tão cheia de comida e Marie e Frank 

respondem que reconheceram seus erros e querem reconciliar-se com os vizinhos 

com uma festa (naturalmente, também aqui, Marie se expressa pela sua incomparável 

habilidade culinária).  
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Ray pega um salgadinho, mas sua mãe o faz devolver (fato impensável em 

condições normais, mas o corte da comida é precisamente parte essencial da punição 

do “culpado”).  

A perplexidade de Ray aumenta ainda mais quando vê os vizinhos chegarem 

alegremente para a confraternização com seus pais, como se nada tivesse acontecido.     

 

  

 

E, enquanto Robert é plenamente acolhido na festa, Marie convida Ray a se 

retirar: “Thanks for stopping by, Ray.” 

O episódio continua, com tiradas engraçadas como a cena das “visões” de 

Ray diante do espelho do banheiro (até o Papa aparece para censurá-lo), que o levam 

a procurar um sacerdote para se confessar (Ray é o menos praticante da família: não 

se confessava há 20 anos).  

Durante a confissão, o padre descobre que Ray é filho de Frank e Marie, ex-

paroquianos por ele “bem conhecidos”, e imediatamente inocenta Ray de seu 

“pecado”, e mais: dá-lhe carta branca, em nome de Deus, para dizer umas verdades a 

seus pais:  

R: Will it be wrong to let them know how I feeI? That I'm 
just sick and tired of being manipulated and treated like a 
child... and I'm just not gonna let them do it anymore? 
Padre: Go with God.  

 

Com o respaldo da Igreja, Ray enche-se de coragem, vai à casa dos pais, diz a 

eles que tem algo a lhes dizer, mas na hora H é tomado pelo medo do enfrentamento: 
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R: All right. Mom and Dad, listen up here. I don't care what you 
think about me. This has been a long time coming. I'm gonna say it 
right now, and you're gonna hear it.  

 

  

 

F: Say what you wanna say, Ray. We're listening. [Ray hesita...] 

M: Well?  

R: Listen... I'm sorry.  [Os pais explodem em festa] 

M: He said it!  

F: Good thing. You did the right thing.  

M: That's all we ever wanted to hear. That's all a parent ever wants 
from a child.  

R [conformado]: Constant apology, right.  

F: Good to have you back, Ray. We missed you.  

Marie põe o ponto final no processo de absolvição: “Are you hungry, 

honey?”. E o filho pródigo confirma: “Yeah”.  

Outro tema a ser explorado é o modo constante e eficaz (e por vezes sutil) 

com que Marie inculca e explora nos filhos e na família o sentimento de culpa.  

No episódio III, 3, Ray e Debra contratam uma baby-sitter, Lisa, para terem 

alguns períodos livres, ocasião de sair etc. Marie (como sempre) descobre e sente-se 

preterida (não esqueçamos que, como ESFJ, ela “needs to be needed”, especialmente 

para a família e ainda mais em se tratando de seus netos).  

Debra altivamente dispensa os préstimos de Marie, sem poupar-lhe 

alfinetadas em dois pontos sensíveis: a qualificação profissional de Lisa 

(prevalecendo sobre o amor da avó) e o fato de Marie ter mais o que fazer e cuidar de 

sua própria vida (como se a vida da ESFJ Marie não fosse inteiramente dedicada a 

“cuidar” da família...).  
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Marie fica furiosa, mas se contém (na medida do possível...) para não 

mostrar-se atingida. 

Quando, finalmente, Debra dispensa a babá e tem de convocar a sogra, Marie 

tem a ocasião de sua revanche, que, como sempre, será em termos de culpa: 

aceitando imediatamente servir, mas desde que Debra reconheça sua culpa. De fato, 

quando Debra pede desculpas, Marie retruca:  

 

  

 

E o desfecho fulminante, “não é absolutamente necessário desculpar-se 

comigo, querida; basta-me saber que você está mal...”: 

 

 
 

Há diversos outros modos de Marie inculcar culpa nos filhos; aqui 

indicaremos apenas mais um, um jeito de exercer o controle pela culpa: transferir o 

foco de valoração da realidade para o juízo dos pais, minimizando sutilmente suas 

conquistas e ações meritórias. Elogiar extremamente o filho em qualidades que ele 

mesmo não valoriza e negar o reconhecimento naqueles méritos que são importantes 

para ele.  
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No episódio I, 18, Recovering pessimist, Ray ganha o importante prêmio 

nacional: “Colunista esportivo do ano”.  

 
 

M: We heard you won your award thing. That's very nice, Ray.  

R: Thanks. Actually, it was great. You know how I thought I didn't 
think it was gonna be a big deal. It kind of was. I met Katarina Witt 
and Marv Albert.  

 

Frank começa por sabotar o pestígio do filho, ao ignorar os grandes nomes do 

esporte contemporâneo e perguntando se estava presente seu ídolo dos anos 30 e 40:  

 

F: Was DiMaggio there?  

R: No, Dad.  

 
Expressando clara decepção (que prêmio é esse se o Joe Di Maggio não 

estava lá...?), Frank continua rebaixando os méritos do filho:  

 

F: Well, at least you made the Sportswriter Hall of Fame.  

R: Actually it's Sportswriter of the Year.  

 
Frank continua implacável, agora ajudado por Marie:  

 
F: Just the year.  

M: That's wonderful, dear. How much you win?  

R: I got a trophy, Ma. Big trophy.  

F: No cash?  

R: No. No, just the trophy. But because of that trophy...  
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M: That's nice. You got a nice trophy. Nice gold trophy.  

R: Actually it's silver, Ma.  

M: I thought silver was for second place. I'm sure it's a very nice 
trophy.  

F: You bust your ass all year long, at least they could throw you a 
few dollars.  

R: Dad, it's more of a prestige thing. 

F: Yeah? Take the prestige thing to the market and see how many 
eggs you bring home.  

 
Essa indiferença provoca em Ray o desejo de explicar aos pais a importância 

do prêmio, que, além do mais, propiciou-lhe uma promoção no jornal em que 

trabalha. Graças a seu condicionamento para a culpa, Ray confessa que até achava 

que algo de mal iria advir desse prêmio... 

Mas o casal continua com sua pedagogia do rebaixamento do filho até o 

ponto de uma correção formal, orientando-o “paternalmente” para que deixe de ser 

convencido e jactancioso...  

 

R: I don't care what anybody thinks about it. I feel good about it. I 
thought something bad was gonna happen from this, but... you 
know what? I got a promotion today.  

 

 
 

F e M: Promotion!!  

R: Yeah.  
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F: They made you editor? 

R: No, Dad.  

M: Why not?  

R: I'm head of Sports Features. And that's good. That's good. You 
know, most people think an award and a promotion are good 
things. I enjoy my work and I'm glad to be recognized for it. Hey, 
and I'm gonna pat myself on the back and feel good about it.  

M (repreendendo maternalmente): Well, I must say, Ray... this is a 
side of you that's not very attractive.  

R: What? 

F: Nobody likes a bragger. What, are you going uptown on us?  

M: You're really beginning to get a swell head. We didn't bring 
you up that way.  

R (exaltado): I'm sorry. I didn't... I just thought I was... No, wait a 
minute. What am I apologizing for? Look, all I'm doing is being 
happy. Maybe everybody around here would be a little bit happy... 
if you tried to see the good in things. But instead, you just beat 
everything down.  

F: What are you yelling at us for? Is this how you're gonna handle 
the new job?  

R: I got an award, all right? No, that's good. I got a promotion, too. 
That's good. There's no bad here. They don't promote you if you're 
bad.  

 
Concluímos destacando a sentença acima de Marie: “Não foi assim [para a 

auto-estima] que nós te educamos...”  

Concluímos este tópico com três lapidares tiradas; duas de Ray (em Golf, II,5 

e Sweet Charity VII,17) e uma de Frank.  

A primeira de Ray: 
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Já em Sweet Charity, Debra inscreve Ray (sem sequer avisá-lo) no trabalho 

voluntário da igreja para ajudar em um hospital.  

Ray protesta, indicando o que pensa sobre a “caridade”: 

 

  

 

Debra se defende, afirmando que simplesmente achou que seria bom para ele 

“envolver-se” em algo, ajudar as pessoas e que essa história de inculcar culpa é por 

conta exclusiva de Ray.  

Ray, então, adquire a certeza: Debra sabe muito bem como fazer isso 

(inculcar culpa).  

Ela responde que não, que só queria que ele ajudasse pessoas necessitadas, 

mas que, se ele se recusa, tudo bem, que ele se entenda não com ela, mas com... 

Deus.  

 

  

 

A cena seguinte é Ray apresentando-se no hospital...  

A tirada de Frank ocorre no episódio The Plan (VII, 18).  

Robert está emocionado com o espontâneo perdão de Amy para uma enorme 

falta que ele cometeu. Frank diz que lamenta desfazer as ilusões do filho, mas a 
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verdade é que ela finge perdoar, para poder controlá-lo por meio dessa dívida pelo 

resto da vida... 
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5.5 Atitude para com o sexo 

 

 

 

 

 

Digna de atenção é a particular atitude de cuidado e seriedade que os SJ 

costumam ter com relação ao sexo; em contraste com a tendência hedonista dos SP. 

Como nossos casais são SJ-SP, a tensão de divergência aparecerá frequentemente e 

de diversas formas.  

Como, por exemplo, nas reservas que pais SJ (como é o caso de Marie) têm 

para com o tema sexo, particularmente em relação a seus filhos, mesmo adultos e 

casados. Há cenas e até episódios inteiros sobre esse ponto. Naturalmente, devem-se 

levar em conta os valores conservadores da geração de Marie, atualmente com seus 

quase 70 anos; mas Debra, com seus 30 e tantos, apresenta também reservas SJ, 

embora nos quadros de sua geração, bem mais liberal. Tenha-se em conta também 

que, nos EUA, católicos (como os Barone) são considerados conservadores nesse 

campo.  

Em The Home (IX, 1), encontramos uma cena sutil mas muito interessante: 

Frank e Marie, que passaram oito temporadas brigando e ameaçando-se mutuamente 

com separação e que (quase) nunca manifestam carinho e afeto mútuos, nesse 

episódio, em que estão a sós (na sala da casa de Ray) e num clima de particular 

emoção, excepcionalmente têm alguns momentos de explícita ternura (inclusive 

Marie chama Frank por um apelido do tempo de namoro, “Chi-Chi”) e estão de mãos 

dadas e Marie reclina a cabeça em Frank: 
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Ante a inesperada chegada dos filhos (já com seus 40 anos) e noras, Marie 

imediatamente se “recompõe” para que não a vejam em “intimidades” com o marido. 

 

 

 

E também os filhos nunca se atrevem a ter carícias ou manifestações de afeto 

ou com as esposas diante dos pais.  

Marie parece seguir à risca PUM2: 

 

Female Guardians, in particular, usually have only limited 
sexual experience before they marry, even in an age of sexual 
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freedom. For SJs, there is always the unexpressed attitude 
that "nice girls don't." (PUM2, p. 223)  

 

No episódio Good Girls (II, 19), que beira o caricaturesco, Marie convida 

Amy, a noiva de Robert, para preparar um jantar em sua cozinha, um fato sem 

precedentes (pois Marie nunca admitiu ninguém nesse seu espaço sagrado pessoal..., 

muito menos a nora Debra, que há anos mora em frente à sua casa).  

Depois de muita celeuma sobre as preferências da sogra, Frank revela o 

segredo (os segredos sempre se espalham rapidamente entre os Barone): para Marie, 

Amy é a predileta e a razão – como Ray descobrirá com a mãe – é o fato de Marie ter 

descoberto (outro “segredo”...) que Amy é “a good girl”, o que, no código 

eufemístico de Marie, como se verá, significa....virgindade!  

 

 
Note-se Frank, o Crafter, sempre às voltas com consertos            

Raymond, sempre competindo com o irmão, não se conforma e submete a 

mãe a um interrogatório (reproduzo o trecho mais cômico): 
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R: Yeah, Dad told me that you liked…  

M: He's lying. 

R: Did you say that you like Amy more than Debra? 

M: I am not... saying that. 

R: What? 

M: I am not saying... that I like Amy more than Debra. 
   

 
O episódio é de 1998, em pleno Lewinskygate, e parodia as ridículas reservas mentais de Bill 
Clinton nos interrogatórios; o próprio presidente depois declarou à nação que tinha sido um 
erro dar aquelas “answers legally accurate”, imitadas por Marie (especialmente na ênfase 
verbal quando diz “saying”). 

 

R: I know. I know you're not saying it now. But did you say it, 
ever? What if I told you that we have a tape of you saying it, Ma? 

M: Give me the tape. 

R: There is no tape. 

M: Then you don't have any proof at all. 

R: Wait, Mom. Why did you tell Dad that? 

M: It was supposed to be a secret. 
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Marie explica que não tem nada contra Debra, que a ama, mas que Amy é 

“nice”. Raymond não entende: acaso Debra não é nice? Sim, claro, prossegue Marie 

em seus eufemismos (como uma senhora SJ tem pudores de falar de sexo), mas não 

nesse sentido: Amy é “very nice”, “very good girl”... Ray continua não entendendo 

(Debra também é “good girl”) e Marie, cansada, abre o jogo:  

 

 

 

Raymond, não querendo ficar para trás na competição com Robert, diz que 

também Debra quando casou era “good girl” e, imediatamente, Marie começa a 

mimá-la e também a convida para sua cozinha etc.  

O conservadorismo SJ de Marie quanto ao sexo, potenciado pelo seu 

catolicismo, mostra-se em diversos outros aspectos.  

No episódio Debra’s Parents (IX, 7), os pais de Debra, Warren e Lois, vêm 

para o Dia de Ação de Graças. Eles se divorciaram recentemente, mas conversam 

normalmente e parecem não dar importância a isso (o casal é tão liberal que, de 

madrugada, Lois – hospedada com Marie – vem furtivamente à casa de Ray e 

mantém relações sexuais com o ex-marido!).  
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O divórcio é particularmente rejeitado pelos SJ (DK chega a dizer que para a 

criança SJ “divorce is particularly devastating” PUM2 p. 264) e Marie, vendo a 

naturalidade com que o casal convive, sente-se obrigada (até para compensar o mau 

exemplo para seus filhos e esposas) a expressar suas constrangedoras convicções 

morais, precedida pelas inconvenientes piadinhas safadas de Frank:  

F: Warren, what about Al, Al, the ladies' pal?  

R: Dad…  

Warren: What's that, Frank?  

F: "Al E. Mony." [pensão alimentícia: alimony] That's gotta be a 
big bite outta your ass, huh?  

D: That's enough.  

Warren: It's okay, Deb. Frank knows that your mother and I have 
reached a point where we can laugh about our divorce.  

Lois: That's right. We're fine with it.  

 

M: I just think it's wonderful that you two are able to focus on the 
positive and not waste any time worrying about eternal damnation.  
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A propósito da valorização da virgindade feminina por parte da ESFJ Marie, 

vale a pena considerar o episódio The first time (VI, 24), no qual se dá um flashback 

de 15 anos antes: a “primeira vez” que Ray e Debra tiveram relações sexuais.  

Debra e Ray vão jantar juntos pela primeira vez e assistir a um filme de vídeo 

no apartamento de Debra. Marie, suspeitando que vão ter relações sexuais, invade 

(com Frank) o apartamento no meio do filme, com o pretexto de trazer lazanha. Na 

verdade, tinha andado espionando as conversas de Ray (em nome da proteção de 

“sua saúde moral”) e, por sua conta, deduziu que iam “avançar o sinal”. 

Aproveitando que Debra está na cozinha, Ray pede energicamente que os pais 

os deixem ver o filme a sós: 

R: Listen, you guys, you both gotta go home, okay? Debra and l, 
we're trying to watch a movie. 

M (abre o jogo): You're not fooling anyone, young man. 

R: What? 

M: You don't think I know what's gonna take place here tonight? 
You ought to be ashamed of yourself. I know exactly what you and 
Debra are planning. 

 

(a vela é, para Marie, um dos indícios...) 

 

Para completa segurança de que não houvesse sexo, Marie encarrega Robert 

de trazer o pároco, Pe. Hubley, para jantar (naturalmente, é uma das tantas armações 

de Marie, manipulando o padre, que realmente pensa que é um jantar).  

E, de maneira “sutil”, Marie usa o sacerdote: 

M: Father Hubley, I'd like your opinion on the Commandments. 
Do you have to follow all, or can you just pick and choose? 
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Ray tenta explicar para Debra a obsessão da mãe, mas falta-lhe coragem e 

desvia a conversa para comida, assunto preferido de Frank... 

M: Oh, Frank, would you stop thinking about food for a second? 
Your son's moral health is in jeopardy. 

D: What? 

F: Oh, for crying out loud, Marie. Why don't you just fit her for a 
chastity belt and be done with it? 

D: Oh my God! Is that why you're all here? Because of sex? 

 

Hubley: I was only told about the lasagna. 

D: I don't understand. 

Debra, perplexa, afirma que não estão tendo relações sexuais; o padre, 

indignado com Marie, se retira; todos vão embora e Marie ainda diz, ao se despedir, 

que este foi um ato isolado: 
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Como ocorre frequentemente com pais e educadores rígidos em relação à 

“moral health”, o tiro sai pela culatra: Debra, a sós com Ray e indignada com toda essa 

armação, convida o namorado para ir ao seu quarto..., daí o título do episódio. 

Uma interessante observação final: o desejo de ver os filhos casados e de ter 

netos prevaleceu em Marie, quando do primeiro casamento de Robert. A esposa era 

Joanne, que tinha sido stripper com o codinome Cinnamon! Marie sabia de tudo, 

tinha investigado secretamente o passado da noiva, mas, curiosamente, não 

interferiu: dando a chance de o filho tentar ser feliz (cf. IV, 24 Robert’s divorce – 

episódio no qual, vendo o inferno em que se transformou a vida de Robert, expulsa 

Joanne a tapas da casa do filho).     
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5.6 Marie no episódio Finale 

 

 

 

 

 

O episódio Finale (IX, 16) é na verdade um “gran finale” da série; nele Marie 

se supera em seu papel de matriarca do clã. Para escrever essa obra-prima, despedida 

da série, juntam-se nada menos do que dez roteiristas: Philip Rosenthal, Ray 

Romano, Tucker Cawley, Lew Schneider, Steve Skrovan, Jeremy Stevens, Mike 

Royce, Aaron Shure, Tom Caltabiano e Leslie Caveny, ganhadores do Emmy 2005.  

Ray descobre que tem que fazer uma cirurgia para retirar as adenoides e, 

covardão, está com medo. Contra a normalidade de Debra (se é preciso operar, se 

opera e pronto), Marie, a mãe protetora, entra em pânico com Ray e apoia-o na ideia 

de não operar (e prepara uma sopa especial, para curar o filho!) 

Acabam prevalecendo o bom senso e a cirurgia. Embora a operação seja 

relativamente simples, convoca a família toda para o hospital. Para manter o clima 

sereno, na sala de espera todos conversam sobre amenidades e temas divertidos. 

Marie vai um minuto ao banheiro, mas avisa que, quando voltar, quer todos com o 

semblante apropriado: o de preocupação! 
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Pouco depois vem a enfermeira avisando que não conseguem reanimar Ray 

da anestesia: Debra (e todos) ficam preocupadíssimos, mas, logo em seguida, vem o 

médico e diz que o problema está superado e que Ray está ótimo.  

Todos procuram recobrar rapidamente o aspecto de normalidade e 

(obviamente) combinam que ninguém vai contar o ocorrido para Ray e menos ainda 

para... sua mãe. 

 

 

Mas de noite Marie, notando que Frank está diferente (pelo susto da manhã) 

,acaba arrancando dele a verdade: 

 

F: When you were in the hospital and went to the bathroom, the 
nurse came out and said they were having a little trouble waking up 
Ray from the knockout stuff. 

M (em pânico): What?! 

F: But two seconds later, he was fine. Perfectly fine. 

M: My son almost dies, and you don't tell me?! 

F: He was fine. Where are you going? 

M: What is wrong with you?! 

F: He's fine. Marie, wait.  

 

Marie, em pijamas, vai correndo, invade a casa e o quarto de Ray (que estava 

em abraços com Debra) e lança-se em lágrimas sobre o filho: 
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Raymond tenta em vão afastar a mãe. 

D: Frank, what did you do? 

F: I told her what happened. 

D: What? 

F: She beat it out of me. 

R: Would somebody please tell me why my worst nightmare is 
coming true?! 

 

 

(Na verdade, em meia dúzia de episódios ao longo da série, Ray, sempre 

extremamente mimado pela mãe, manifesta, de passagem, seus edipianos temores 

inconscientes...) 

Ray acaba tomando conhecimento do caso da anestesia e aproveita para 

perguntar em detalhes sobre as reações de preocupação dos parentes (constrangidos 

em admitir seu enorme carinho por Ray, que passará a tirar proveito disso).  
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Já Marie quer assegurar-se de que seus direitos como matriarca estão 

assegurados: “I am the mother. And when the mother goes to the bathroom, you have 

to tell her everything that happened while she was in there.” 

E, como não poderia deixar de ser, tudo acaba em comida, trazida por Marie, 

(que se desfaz da de Debra) e a última imagem da série ELR (já com as crianças mais 

crescidas) é:  
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5.7 Álbum de família 

 

 

 

 

 

 

Os pudores verbais de Marie... - VI, 19 Talk to your daughter 

 

 

Marie descobre o aparelho de ginástica de Robert - IX, 2 Not so fast 
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Itália V, 2 Italy  

 

 

V, 2 Italy  
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