
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - O ISTP Frank Barone  
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8.1 O ISTP: Crafter 

 

 

 

 

 

Começaremos por recolher algumas características do ISTP, tomadas de PUM2:  

 

The Crafter [lSTP] 

The nature of the ISTPs is most clearly seen in their masterful 
operation of tools, equipment, machines, and instruments of all 
kinds. From microscopic drill to supersonic jet, from tiny scalpel to 
giant crane, a tool is any piece of equipment that extends or varies 
human powers-vehicles, lifters, cutters, and weapons are just four 
of the many categories of the tools that surround us. Most of us use 
tools in some capacity, of course, but these Crafters (as much as 
ten percent of the population) are the true masters of tool work, 
with an innate ability to command tools and to become expert at all 
the crafts requiring hand tool skills. Even from an early age they 
are drawn to tools as to a magnet-tools fall into their hands 
demanding use, and they must manipulate them. Indeed, if a given 
tool is operated with a precision that defies belief, that operator is 
likely an ISTP. 

As a variant of Plato's Artisans and Aristotle's Hedonics, the ISTPs 
are little different from other SPs in most respects. Like all the 
Artisans they are concrete in the way they use words and utilitarian 
in the way they use tools. They are interested in learning about arts 
and crafts, are preoccupied with technique, and work well with 
equipment. In orientation they tend to be hedonistic, optimistic, 
cynical, and focused on the here and now (…). 

Further, with their tough-minded nature they tend to play the 
directive role of Operator more readily than the informative role of 
Entertainer, which takes a friendly or fond-hearted character. And 
owing to their reserve and love of solitude they seem more drawn 
to be a Crafter wielding instruments than a Promoter boosting 
enterprises.  

The Crafter's tool artisanship is masterful, but it is also born of 
impulse rather than of deliberate purpose. For these Artisans, 
action is more enjoyable and more effective-if it is unplanned, 
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serving no purpose other than the doing. ISTPs prefer their actions 
to be spontaneous and unfettered; they want to follow their own 
lead, and to have their own impulses not subject to rules, 
regulations, or laws. Indeed, Crafters can be fiercely insubordinate, 
seeing hierarchy and authority as unnecessary and even irksome. It 
is not so much a matter of going against regulations as it is simply 
ignoring them, and not allowing them to influence execution. 
ISTPs must be free to do their thing, varying each next move as the 
urge strikes them, and they are proud of their ability to make the 
next move skillfully. In a sense, Crafters do not work with their 
tools, but play with them on impulse and not on schedule. (…)  

Not only impulsive, Crafters are fearless in their play, risking 
themselves again and again, despite frequent injury. 

 

  
VI,6 Frank goes downstairs (literalmente) 

 

Of all the types, these Artisans are most likely to pit themselves, or 
their technique, against chance or odds. There can be no end to the 
ways they seek thrills in their recreation, daring disaster for the fun 
of it. They thrive on excitement, especially in the form of fast 
motion-racing, sky diving, or water-skiing, for instance. This desire 
for the rush of peak experiences also makes them more subject to 
boredom than any other type, their need for stimulation driving 
them to faster and faster pace. (PUM2, pp. 66-67) 

 

Frank encarna plenamente algumas dessas características; outras, seus 

notórios defeitos, assentam no tipo ISTP e remetem também, como dissemos acima, 

a outros fatores. Em todo o caso, em se tratando de uma comédia, é natural que se 

crie um estereótipo, e Frank é decididamente uma pessoa grosseira, centrada em si, 

sem sensibilidade. 

Quase todas as vezes em que intervém, é para pedir comida ou agredir 

verbalmente sua esposa. São freqüentes as cenas em que se discute algum tema sério, 
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está se procurando a solução para algum assunto e Frank está comendo algo, ou 

pedindo alimento. 

Em toda a série ele não admite erros pessoais e nunca pede desculpas. 

Extremamente impulsivo, não consegue conviver com regras. Nesse sentido é muito 

significativo o comentário que faz a respeito do que é para ele participar de um jogo 

em família: “seguir as regras, prestar atenção, esperar sua vez...”. Não só nos jogos, 

mas na vida, todas essas coisas são muito difíceis para os SP, como Frank e Ray. 

Trata-se do básico para os SJ, do que lhes dá segurança. Ficam muito irritados 

quando vêem que outros não o fazem. E Frank é um dos que se esmera nesse não 

fazer... 

Isso nos dá uma boa idéia de por que Keirsey deu ao livro em que descreve 

essas diferenças o título de Please Understand Me: uma convivência respeitosa deve 

partir da aceitação das diferenças. 

Frank, típico ISTP (crafter), é o homem dos consertos, extremamente ativo 

quando envolvido em algo de que gosta, incapaz de chamar um profissional para 

fazer um trabalho para o qual se julga muito mais apto. De acordo com sua forma de 

entender a liberdade e espontaneidade, dirige de modo totalmente agressivo e sem 

nenhum respeito para com qualquer norma de trânsito. 

Como pai, Frank encarna o tipo durão, acentuadamente T: sentimentos e 

afetos só servem para amolecer e fazer os filhos se tornarem maricas.  

Seus “ideais pedagógicos” podem ser resumidos na seguinte sentença: 

 

VIII, 15 Party Dress 
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Quando fala de suas experiências como pai e de seu modo de educar os filhos 

revela sempre uma pedagogia totalmente equivocada, cheia de ameaças sem 

propósito. 

Como já dissemos, seu temperamento marcante faz com que seja em torno 

dele que girem alguns personagens secundários, cujos tipos parecem ter sido 

escolhidos para contrastar frontalmente com o ISTP Frank. Parece incrível que Peter 

Boyle, que interpreta Frank com perfeição, tenha sido o único da família Barone a 

não ganhar o Emmy (embora tenha recebido sete indicações para esse prêmio).  

Para o bem e para o mal (no caso, mais para um cômico mal), Frank é uma 

realização do ISTP, com defeitos literariamente exagerados.  

Como vimos, a característica específica central que DK aponta do ISTP é a 

extraordinária vocação para o manejo de ferramentas e a magnética atração que 

sentem por elas. Ou na formulação de PUM1:  

The ISTP nature is most easily seen in their mastery of tools, tools 
of any kind (…) From an early age, they are drawn to tools as a 
magnet; they must manipulate them, and tools fall into their hands 
demanding use (PUM1, pp. 200-1).  

 

É bem o caso de Frank, que passa o tempo todo de cuecas vendo TV e 

comendo e não faz absolutamente nada, exceto manejar ferramentas para consertos.  

Frank adora ferramentas: também esta boa qualidade é dada ao personagem 

em dose exagerada, caricaturesca. O aposentado indolente e inútil, incapaz de mover 

uma palha, de repente, sente-se rejuvenescido e revigorado e capaz de aplicar uma 

imponente capacidade de trabalho, quando se trata de consertar um chuveiro, ou o 

piso de uma escada, um fogão etc.   

Já na primeira temporada, há um episódio (I,20) dedicado a essa paixão. Ray 

dá de presente ao pai The big book of hobbies e Frank, habitualmente decaído e 

desmotivado, torna-se incrivelmente energizado e – para desespero de todos – instala 

alarmes para a casa e para os carros, começa a revolucionar os equipamentos das 

casas, passa dias inteiros em intensa e contínua atividade na garagem etc. São 7:30h 

da manhã e Frank já está freneticamente manejando suas ferramentas e criticando a 

inatividade dos outros membros da família!    
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F: What are you doing in your pyjamas?  

R: It's a little early for woodworking, isn't it?  

 

 
 

F: Not for me. I never felt so alive. You know the satisfaction of 
doing something with your own two hands?  

 

 
 

D (irônica): I'm imagining it right now.  

F: I love the Big Book of Hobbies. The best gift you ever gave me. 
Hey, where's the drill?  

R: In the garage.  

F: Great, thanks. (e dirige-se à garagem, cantarolando a trilha do 
filme Indiana Jones) 

 

Como explica DK, as ações e o manejo destro de ferramentas obedece ao 

elemento básico dos SP: o impulso. E prossegue: mais do que um propósito 
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deliberado (ou o desejo de servir etc.) dá-se no ISTP a ação pela ação, sem 

planejamento; ele se sente feliz quando a ação é espontânea e livre, seguindo sua 

própria vontade. No caso do ISTP, essa ação pela ação é um absoluto e ele tende a 

rejeitar veementemente “normas, regras ou leis”. A extrema insubordinação e 

descaso para com a hierarquia e a autoridade, de que fala DK. Insubordinações de 

STPs, como a do Gen. Patton, o grande herói de Frank, ou a de Romário: “Si no 

salgo por la noche no meto goles”, que lhe valeu a saída do Barcelona.  
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8.2 Os STP, supreme cynics  

 

 

 

 

 

No livro que escreveu para as oito combinações de três pares de “átomos” 

(deixando de lado os fatores E/I), Keirsey aponta uma característica, típica de Frank 

e dos STP (Operators): 

Operators are also the supreme cynics, for they have no illusions 
about what others are up to. They know it is best to look a gift 
horse on the mouth; they know all too well that altruism can have 
hidden payoffs. They see or feet of clay, and forewarned, are 
invulnerable to disillusionment1.  

 

É o que veremos nos tópicos deste capítulo, quando Frank considera 

hipócritas a atitude religiosa do sogro de Robert e a amizade pós-divórcio dos sogros 

de Ray. 

Mas o alvo principal desse realismo cínico é a sensibilidade do filho idealist 

Robert. Quando, em VI, 19 (Talk to your daughter), Robert começa a expor seus 

questionamentos sobre o sentido da vida, Frank o manda procurar mulher e, depois, 

explica qual é o sentido da vida:  

 

 

                                            

1 Keirsey, David Portraits of Temperament, Del Mar, Prometheus Nemesis, 1987, pp. 23-24.  
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Here's what life is… you're born, you go to school, you go to work, 
you die. That's it. That's all. Cannoli, Marie. 
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8.3 Frank x Hank: o embate entre o ISTP e o ISTJ  

 

 

 

 

 
A série explora o efeito cômico do contraste de Frank com Hank. Para 

contrastar com a efusividade dos Barone e as características ISTP de Frank, está o 

sogro de Robert, Hank MacDougall (que traz a tiracolo sua esposa Pat).  

Hank, ISTJ, está posto como antípoda moral de Frank, ISTP. Basta percorrer 

as características do ISTJ (definido por DK como “o Inspetor”) em PUM2 para ver 

quão acertada é a escolha do tipo. Do ISTJ, diz DK que é sério e escrupuloso; 

minucioso e detalhista (excelente como fiscal), legalista, respeitador de hierarquia e 

autoridades, guardião das tradições e instituições, estóico e nada hedonista; 

silencioso e discreto; sem nenhum brilho no vestir ou no falar...  

Claro que os ISTJ, como guardiões das tradições, instituições e moralidade, 

sentem-se atraídos por igrejas e, para acentuar o caráter moralista de Hank, ele é 

presbiteriano rigoroso (cujo diferencial é a intolerância para com a “imoralidade”), o 

casal é de um puritanismo a toda prova. Atraído também, obviamente, pela escola, 

Hank é vice-diretor de uma High School. 

Hank não bebe (nem sequer refrigerantes), não fuma, não diz palavrão, não 

tolera vestimentas imodestas etc.  

Para o principiante na teoria de DK pode surpreender o antagonismo entre 

tipos com três “átomos” em comum. Mas o próprio Keirsey adverte:  

 

“We might think that there would be some resemblance 
(entre o ISTP) to the ISTJ, having as they do, IST in 
common. But no, their behaviour is antithetical in almost 
every dimension of comparison” (PUM1, p. 203) 

 

Como é de esperar, o contato com os Barone e, particularmente com Frank, o 

ISTP, insubordinado e hedonista, será explosivo.  
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Os Mac Dougall conhecem os Barone (VII, 16 Meeting the Parents) num 

domingo, quando chegam de surpresa da Pennsylvania ao apartamento de Amy, que 

tinha preparado um brunch para a família de Robert (que passara a noite com Amy). 

De cara dão com este em cuecas. 

Frank, que não tem sensibilidade para com as visitas e nenhuma habilidade 

ou interesse em receber e ser agradável, logo propõe ligarem a televisão; Hank diz 

que ele e a esposa nunca assistem televisão (fonte de imoralidade) e que preferem 

família e igreja. Hank aproveita e cobra de Amy se já foi à igreja (é um domingo).  

Já está estabelecida a antipatia entre os casais. Naturalmente, o episódio se 

desenrola com a explicitação das desavenças entre Frank e Hank quase chegando às 

vias de fato.  

Marie oferece muffins de mirtilo e Hank diz que não come muffins e que 

nunca os comeu. Ao final, quando Hank insinua que os Barone desencaminharam 

sua filha Amy, Frank enfrenta-o e diz: “pelo menos não somos mentirosos como 

você” (“todo mundo já comeu muffin”). 
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O conflito se amplia e se estende a todos os poucos episódios em que o ISTP 

Frank e o ISTJ Hank se cruzam.  

Como no último episódio da temporada VII, a festa de casamento de Robert. 

Na cerimônia e na festa, as tensões entre os personagens chegam ao extremo: Marie, 

extremamente inconveniente na igreja, além do mais enfrenta Pat, a mãe de Amy, 

pela ridícula comida oferecida aos convidados; Peter, o bizarro irmão da noiva, faz 

com que todos se irritem; etc. A cerimônia teria sido um desastre total se não fosse o 

discurso de Raymond, o grande conciliador que, com seu humor e incrível senso de 

oportunidade, acaba salvando tudo. 

Entre outros choques, Frank quer partir para a agressão a Hank, que não 

disponibilizou bebida alcoólica para os convidados, com o que – diz Frank – esse 

hipócrita arruinou a alegria da festa: 
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8.4 Frank x Warren 
 

 

 

 

 

Já com o sogro de Raymond, Warren, as desavenças de Frank são outras: 

Warren é um homem refinadíssimo; Frank é tosco.  

Warren é culturalmente aberto, apreciador da cultura europeia e mundial. E 

vive viajando, com sua esposa Lois, para os lugares mais exóticos; Frank é o típico 

americano provinciano e ufanista, que se orgulha de ignorar outros países e culturas.  

Warren esbanja dinheiro em prazeres e arte alternativa; Frank despreza a 

cultura e contabiliza cada centavo. Etc. 

O Episódio In laws (I, 8) está centrado nesse contraste. Warren e Lois, que 

moram em Connecticut, vêm visitar Ray e Debra, e Ray insiste com seus pais que os 

venham receber (Marie e Frank não gostam do sofisticado casal). Logo após se 

cumprimentarem, Frank já provoca Warren perguntando (com gestos de nativos): 

 

Lois: We're going to Vietnam.  

Todos: What?!?  

F.: Vietnam? What, do you owe Charlie2 some payback?  

                                            

2 Durante a guerra do Vietnã, “Charlie” era a gíria militar para vietcong. Nas comunicações de 
combate, usando o código Alpha, Bravo, Charlie... (para A, B, C...), para referir-se aos VC (vietcong) 
dizia-se Victor-Charlie, o que acabou se simplificando em Charlie.  
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D: I've been reading that Vietnam is a fascinating place to go now. 
I would love to see it.  

R: Or we could just rent “Apocalypse Now”.  

(Warren e Lois ficam constrangidos e Lois muda de assunto)  

L.: So, Marie. What's new with you? Have you seen any new 
shows in town?  

M.: I saw “The Three Tenors” last week on TV. I think PBS3 is 
wonderful.  

F.: Until they start asking for money.  

L: We just saw some very funky experimental stuff... at the 
Performing Garage4.  

Warren: And we saw Stomp. - I love Stomp5.  

 

 

F.: Who's Stomp?  

D.: It's sort of like a rhythmic dance. These guys, sort of bang 
together anything they can find... trash cans, hub caps, brooms.  

F.: And you loved it?  

L.: Loved it. We're going back.  

F.: How much do they charge for this?  

W.: $40.  

F.: For $20, I'll bang on my garbage cans till your ears bleed. 

                                            

3 PBS – Public Broadcasting Service é uma rede de televisão educativa americana, alternativa às 
grandes redes comerciais que operam no país. Exibe documentários e programas educativos, como, p. 
Ex, o Sesamo Street. Para sua manutenção, a PBS Foundation pede donativos.  
4 Performing Garage, também conhecido como Performance Garage, é um teatro off-Broadway do 
Soho em NY. Fundado em 1968, é referência do teatro experimental e performático.  
5 Stomp é um famoso grupo performático oriundo de Brighton, Reino Unido, que usa o corpo e 
objetos comuns para criar efeitos teatrais físico-percussivos.  
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Warren e Lois convidam a todos para jantar no “Le Bernardus”, o restaurante 

francês mais caro da cidade. Após muita insistência, aceitam. Ao ingressar no 

luxuoso salão, Frank já desfere em alto e bom som sua exclamação:  

 

 

As gafes de Frank se sucedem: 

 

F: What kind of food do they serve here?  

D.: I believe it's French.  

W.:  Ever been to France?  

M.: No, we're not world travelers.  

L.: France is so lovely. You have to go.  

F.: I don't appreciate the French... as a people. I find them… 
annoying. Truly.  
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Frank continua com suas inconveniências e cria um caso com o garçom, 

porque não quer (da imensa variedade oferecida) os pães do restaurante, mas pão de 

centeio. E depois (sempre em voz alta) começa a perguntar sobre os preços:  

 

F.: You got all these kinds of bread. You don't have rye bread. It's 
very common. What do you do when Jewish people come in here?  

G.: Would you like to speak with the manager, sir?  

F.: Is he Jewish?  

Ray (levanta-se e joga um pãozinho no prato do pai): Dad, just take 
a roll, okay? Sorry, man (para o garçom).  

F.: Don't apologize. The customer is always right. Am I right? 

W (chateado e irônico): I would never argue with you, Frank.  

F.: I don't get these places.  

G.: Perhaps you'd like to hear tonight's specials. In addition to the 
menu... the chef has prepared a crab in a puff pastry. It's a 
Dungeness crab in a light butter and garlic sauce.  

F.: How much is that?  

G.: It's $32. 

F.: Oh, geezaloo!  

L.: Now, Frank, you're not allowed to look at the prices tonight.  
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F.: Warren, wake up, will you? This guy's (apontando para o 
garçom) got both his hands in your pocket.  
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8.5 I gotcha: a rapidez de captação 
 

 

 

 

 

 

No episódio Baggage (VII, 22), ocorre uma das mais sutis observações sobre 

temperamento por parte dos roteiristas, captando uma característica do ESTP, mas 

que se aplica perfeitamente a Frank (ISTP) e também a todos os SP: a rapidez em 

captar plenamente uma situação; o que os torna impacientes para os detalhes que o 

interlocutor desejaria contar porque não acredita na incrível rapidez da captação SP. 

Dos ESTP, diz Keirsey (PUM1 p. 196): têm uma extraordinária capacidade de 

percepção de  mínimos indícios que os deixam “several jumps ahead in anticipation 

of another’s position”.  

Na casa de Ray está, há dias, uma mala de viagem largada no patamar da 

escada; a razão é que Debra e Ray, de volta de uma viagem, estão em um surdo braço 

de ferro para ver quem cede e desfaz e guarda a mala.  

Robert entra na casa de Ray e precisa de uma longa explicação para entender 

o fato; para o SP Frank, literalmente, basta meia palavra.  

Frank chega em casa de Ray, Debra leva as crianças pela escada e avisa para 

tomarem cuidado com a mala no patamar. Ray faz uma cara de descrédito ante a 

teimosia da esposa e diz: “essa mala está aí há 3 semanas e...”; F atalha: “Nobody 

wants to be the one to move it. I gotcha”.  

Esse “I gotcha” é uma constante dos STP. Muitos STP queixam-se 

precisamente disto: de serem considerados levianos por interlocutores (cônjuge, 

amigos, filhos etc. ) de outros temperamentos, quando, por exemplo, lhes pedem 

conselho e pela rapidez da resposta pensam erradamente que o conselho foi dado de 

forma irresponsável ou se queixam “ele (o SP) não me deixa falar”.  
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Na verdade, o SP inteirou-se da situação de forma extraordinariamente rápida 

e toma a decisão (presumivelmente acertada) também de forma surpreendentemente 

veloz, o que deixa desconcertados sobretudo os NF e SJ.  

Essa rapidez procede em boa parte do realismo S preparado para aceitar 

qualquer fato real (o SJ também é realista S, mas “perde tempo” ponderando sobre os 

valores associados ao fato).  
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8.6 Álbum de família  
 

 

 

 

 

 
Interrogado se tinha escrúpulos (que ele confunde com testículos) -  I, 17 The game 

 

 

(…except the one where he gets pregnant) .  I, 7 Your Place or mine 
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Para Warren, o pai de Debra, que tentou explicar a Frank: That's soccer. Frank, only in America is 
football the game that you're familiar with. In many countries, when people refer to football, they 
actually mean soccer! - I, 10 Turkey or fish 
 

 
F explicando por que não deu educação sexual aos filhos: Why? What did they need to hear? No one 

needs to tell a bee where to go to get the honey. VI, 19 Talk to your daughter 

 

 
The Kicker 6, 11 


