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4.1 O ESFP: Performer 

 

 

 

 

 

Começaremos por recolher algumas características do tipo em foco, ESFP, tomadas 

de PUM2:  

 

The Performer [ESFP] 

Performing is putting on a show or demonstration of some kind to 
entertain others, and ESFPs are the natural performers among the 
types, people for whom it can truly be said "all the world's a stage." 
Playful and fun-loving, these expressive Artisans' primary social 
interest lies in stimulating those around them, arousing their senses 
and their pleasurable emotions-charming them, in a sense, to cast 
off their concerns and lighten up. Such Performers radiate warmth 
and festivity, and whether on the job, with friends, or with their 
families, they are able to lift others' spirits with their contagious 
good humor and their irrepressible joy of living.  

(…) 

In orientation they tend to be hedonistic, optimistic, cynical, and 
focused on the here and now. They want to be seen as artistic, 
audacious, and adaptable. Often excited, they trust their impulses, 
yearn for impact, seek sensation, prize generosity, and aspire to 
virtuosity.  

(…) 

Performers are plentiful, something over ten per cent of the 
population, and that is fortunate, because they bring joy to so many 
of us. They love the excitement of playing to an audience, and they 
try to generate a sense of showtime wherever they are. They aren't 
comfortable being alone, and seek the company of others whenever 
possible-which they usually find, for they make wonderful 
playmates.  

Lively, witty conversationalists, they always seem to know the 
latest jokes and stories, and are quick with wisecracks and 
wordplay-nothing is so serious or sacred that it can't be made fun 
of. (…)  
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The Performers' talent for enjoying life is healthy for the most part, 
though it also makes them more subject to temptations than the 
other types. ESFPs are inclined to be impulsive and self-indulgent, 
which makes them vulnerable to seduction, giving in easily to the 
wishes of others, or to the desire of the moment.  

Pleasure seems to be an end in itself for the Performers, and variety 
is the spice of life, and so they are open to trying almost anything 
that promises them a good time, not always giving enough thought 
to the consequences. Most often, they will do what they feel like in 
the moment rather than what is good for them in the long run, 
chalking it up to experience, or blaming someone else, if things 
don't turn out well.  

Performers do quite well when life is easy for them, and they don't 
let themselves get too caught up in what they call "sticky" 
situations. Their tolerance for anxiety is the lowest of all the types, 
and they will avoid worries and troubles by ignoring the 
unhappiness of a situation as long as possible. "Always look on the 
bright side," is their motto, and if forced to endure a tense, 
complicated situation (at work, for example, or in a love 
relationship), they will not make waves or put up a show of 
resistance. They will let themselves appear outwardly concerned-
and then go their own way to do what they enjoy. 

ESFPs are the most generous of all the types, and second only to 
the ISFPs in kindness. They haven't a mean or stingy bone in their 
body-what's theirs is yours-and they seem to have little idea of 
saving or conserving.  

These Artisans view life as an eternal cornucopia from which flows 
an endless supply of pleasures that require no effort on their part to 
create or to insure. Essentially communal in outlook, they give 
what they have to one and all without expectation of reward, just as 
they love freely, and without expecting anything in return.  

Performers are emotionally expressive and affectionate people, 
virtually unable to hide their feelings or hold their tongue. With 
their emotions so close to the surface-their heart forever on their 
sleeve-they tend to fall in love easily, impetuously, and always as 
if for the first time. Intent on pleasing everybody, Performers can 
appear fickle, even promiscuous, to other types, when in truth they 
are simply, and rather innocently, sharing with others from the 
bounty of life. 

Although they are often popular with their classmates because of 
their good-hearted clowning and cutting up, Performers are not 
deeply interested in school or scholastic pursuits, caring little about 
preparation, schedules, and grades.  
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(…) 

Performers put up with school, finding fun where they can, in 
sports, in music, in the school play, and especially in fooling 
around with their friends. But, as with all the Artisans, the 
traditional school is largely a waste of time for Performers, who 
want knowledge only so that they can do practical things in the 
here and now.  

In the matter of career, ESFPs enjoy entertaining people and are 
thus drawn to the performing arts, thriving on the excitement of 
being on-stage, in the limelight. But even in less glamorous 
pursuits, they prefer active people jobs over solitary, technical 
occupations, and thus they avoid science and engineering and 
gravitate toward business, where they are apt at selling, particularly 
at selling tangible goods. Performers can be extremely effective 
real estate agents, for example, because they are continuously and 
effortlessly scanning both clients and listings, gathering 
information to help them fit people to properties. 

(…) 

These Artisans love working with people, and are outstanding at 
public relations, their sociability and adaptability making them 
easy to get along with and fun to be around. They can be effective 
teachers, especially at the elementary level, and are also good at 
working with people in crisis, a talent which often leads them into 
social work, where they are very sensitive to the pain and suffering 
of others, particularly small children. ESFPs are childlike 
themselves, and perhaps this is why they seem so finely attuned to 
children's feelings.  

Performers-sociable and outspoken Artisans-make exciting and 
entertaining (though somewhat unpredictable) mates and parents, 
which may give their families a good deal of anxiety. They love to 
spend money on fun things (like clothes, jewelry, sports cars, 
vacation trips, and so on), and they will impulsively use up their 
credit card limits, and more, without giving much thought to family 
necessities.  

ESFPs are happiest when their home is filled with people all 
having a good time, led by the ESFP who weaves his or her way 
through the party, welcoming, teasing, laughing. In such a 
generally festive atmosphere, family problems will not be allowed 
to make their appearance.  

Performers prefer to walk by the graveyard whistling, often 
refusing to recognize their mate's dissatisfactions or their child's 
need for stability. Performers make warm, generous, loving friends 
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to their mates and children, but should not be expected to take 
these relationships much more seriously than that.  

(PUM2, pp. 69-71) 

 

Como se pode facilmente notar, trata-se do retrato perfeito de nosso personagem Ray 

Barone. Nos tópicos seguinte, deter-nos-emos em relacionar a cenas de ELR alguns aspectos 

dessa descrição.  
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4.2 ESFP, brincando a vida 

 

 

 

 

 

Em julho 2010, foram lançados na TV brasileira as novas séries “Men of a 

certain age” e “The Middle” (ambas já na 2ª. Temporada na TV americana), 

protagonizadas respectivamente por Ray Romano e Patricia Heaton, astros de ELR. 

Embora Romano e Heaton sejam atores extraordinariamente talentosos, as novas 

séries não parecem capazes de alcançar os índices de audiência de ELR: penso que 

um dos segredos do incomparável sucesso de ELR está precisamente na força 

tipológica de seus personagens e na feliz articulação SP e SJ dos casais.  

Como vimos em 3.8, a SJ Debra passará a vida chamando à responsabilidade 

de seus deveres o SP Ray, voltado para o lado lúdico e prazeroso da vida (“I'm a fun 

dad”; ao que D responde: “Yeah, well, you've got the ''fun'' part right” e Rb ajunta: 

“You're a lousy dad”).  

Raymond é um ESFP cabal, que DK intitula performer. E, como talentoso 

entertainer, adora exercer suas habilidades de animador com piadas e divertidas 

“performances”, que fazem do ESFP a alma das reuniões e festas (e a vida é vista, 

tanto quanto possível, como uma contínua festa...) e sua presença é sempre 

agradável, leve e humorística.  

ELR é uma comédia (sitcom) de vida quotidiana, repleta de piadas e tiradas 

de humor, digamos (sem nenhum exagero), em média quatro por minuto, o que 

perfaz cerca de vinte mil (!) ao longo de toda a série. Essas tiradas parecem muito 

pertinentes, adequadas e naturais; o truque está na rapidez de segundos com que os 

personagens as proferem quando os roteiristas levam horas para encaixá-las no 

script. Por exemplo, é sempre com um vocativo jocoso (e diferente) que Ray saúda a 

esposa ao chegar em casa (“Oi, beicinho de gelatina”, “Oi, recheio fofo” etc...) 

Naturalmente, o ESFP Ray é o principal piadista da família e passa o tempo 

todo brincando com as situações e deliciando-se com o impacto dessa sua verve.   
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Um exemplo, particularmente genial. A “especialidade” culinária de Debra 

(péssima cozinheira) é o frango ao limão (lemon chicken), que frequentemente 

aparece no jantar. Ray, naturalmente, preferiria os incomparáveis pratos de sua mãe, 

bastando atravessar a rua, mas para evitar conflitos (um imperativo para o ESFP), 

sempre tenta disfarçar e elogiar o frango e outras tentativas de Debra na cozinha.   

Mas, se evitar conflitos é um imperativo, outro mais forte e praticamente 

absoluto para o ESFP é a piada. Para o performer é que foi cunhado o provérbio: 

“Perde-se o amigo, mas não se perde a piada”. Assim, no episódio The visit (III, 5), 

Lois, a mãe de Debra, vem visitá-la em Nova York e no meio do jantar irrompe 

Marie, trazendo um bolo que ela preparou para a visita.  

Como sempre, essas intromissões da sogra deixam Debra irritadíssima: a 

intrusa destroi a privacidade que Debra queria ter com a mãe; põe de manifesto o fato 

de que os pratos de Marie são incomparáveis (e os de Debra sofríveis) e, no caso, 

Marie aproveita para alfinetar Lois, cuidando dos netinhos e recebendo o carinho 

deles, que a reconhecem como “a” avó, enquanto Lois, para eles, é pouco mais do 

que uma visita.  

Raymond, o apaziguador ESFP, começa tentando de todos os modos 

neutralizar a ação agressiva da mãe, mas num dado momento ocorre-lhe uma piada, 

um genial trocadilho com o medíocre lemon chicken de Debra. 

E, no caso, não é só um trocadilho, mas uma performance musical. Ray vai 

jogar com o refrão da cantiga folclórica brasileira “Meu limão, meu limoeiro” 

(consagrada, entre nós, na interpretação de Wilson Simonal), que na bela versão 

americana (de Will Holt, em 1960), compara as amarguras do amor ao intragável 

limão (“Don't put your faith in love, my boy," my father said to me, "I fear you'll find 

that love is like the lovely lemon tree..."”) e obteve imenso sucesso nos EUA: 

 

Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, 

But the fruit of the lemon is impossible to eat. 

Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, 

But the fruit of the lemon is impossible to eat. 
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Trata-se de uma piada intolerável (embora genial...), especialmente nesse 

momento de máxima tensão para Debra, irritada com a exímia e destruidora atuação 

(também culinária) de Marie. E Ray não se contém e começa a cantarolar a paródia: 

 

  
 

Crianção (ou como diz DK: “ESFPs are childlike”), para o ESFP o impulso 

de fazer piada é irresistível. O episódio IV, 18 (“Debra makes something good”) é, 

em boa parte dedicado a isso. Contra todas as expectativas (e para desespero de 

Marie), Debra faz um prato delicioso, umas saborosíssimas braciolas, que são 

consideradas incomparáveis pelo próprio Ray, que triunfa quando as oferece ao pai e 

ao irmão (a própria Marie não pode negar que as braciolas estão excelentes).  
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De repente, o espectador é surpreendido. Andy, um dos três ou quatro velhos 

amigos mais próximos de Ray (os outros são Bernie, casado com Linda; Gianni e 

Doug), está de passagem procurando Ray. Entra pela cozinha e Debra oferece-lhe 

uma braciola. Andy tenta recusar mas, ante a insistência de Debra, acaba aceitando 

uma garfada e, entusiasmado, exclama: 

 

 

 

 

 

Debra exige esclarecimentos e Andy acaba confessando que Ray tinha feito 

piada no trabalho com o pouco talento de Debra para cozinhar, e especificamente 

sobre a braciola: braciole em italiano significaria “road kill” (animal atropelado em 

rodovia).  

O furioso interrogatório de Debra elucida a necessidade do ESFP de fazer 

piadas: é seu próprio modo de ser (“that's who I am”, alegará Ray em sua defesa); 

para o ESFP os fatos em si não têm graça nenhuma, a menos que os distorçamos pelo 

lado lúdico e é pelas tiradas de humor que o ESFP exerce sua vocação de entertainer: 

 
R.: You know, it's just... wife jokes, that's all. It's something you 
do when, you know, when you're with the guys. 

(Robert intervém em favor de Raymond) 
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Rb: Actually, not to defend Raymond, that is a guy thing, Debra. 
I've often found that men use the wife joke to, uh, form bonds and 
share common experiences. 

(…) (todos saem e ficam D e R a sós) 

D: Ray, can I talk to you? Why do you have to make wife jokes? I 
don't do that.I don't make husband jokes. 

R.: Are you telling me that you don't go out with Amy and Linda 
and make fun of all the stupid things I do, you know? You don't 
talk about the way my lips move when I read or you caught me 
biting my toenail that one time or or or that... 

D.: No, I don't. In fact, I try to spin it in the other direction. Linda 
thinks you have a master's. 

R.: Master's? 

D: Degree. Master's degree, Ray. This is what I don't understand. 
You're always making fun of my cooking, but I finally make 
something you like and you're still making jokes about it. Why? 

R: I'm a complicated person. Oh, come on, it's just... that's who I 
am. I make fun of the wife a little. "Oh here's Ray... Ray, what did 
she do to you last night?" And if I say, "She made some braciole 
and it was quite tasty," wha... who wants to hang out with that guy?  

D: But don't you think that there's something wrong that the only 
way you can be popular is at my expense? 

R: I wish there was another way.  

 
E conclui prometendo...  

 

R: I don't care what the other guys think about me. I care what you 
think about me. I'm not gonna make jokes anymore. 

Naturalmente, uma promessa impossível de cumprir para o ESFP, que, na 

realidade, não é uma complicated person, mas simplesmente dominado pelo 

lúdico..., um modo de ser que está a anos-luz de distância do cônjuge SJ, dominado 

pelo sentido do dever... É nessas considerações que se vê quão acertados são os 

títulos das obras de DK: Please, understand me... 

Assim, tudo é sacrificado no altar do humor. Ray é religioso, bom católico e 

respeitador... mas, quando surge a ocasião, nem o Papa ou o próprio Jesus Cristo são 

poupados.  
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Na primeira cena do segundo episódio da série (I, 2, I love you), Ray e Debra 

estão jantando com Linda e Bernie na pizzaria do Nemo, o típico “restaurante 

sujinho” do quarteirão, barato e acolhedor.  

 

 

 

 

Em poucos segundos, Ray, numa série de tiradas, quebra o romantismo de 

Debra, mexe com a foto do Papa na parede e com as carícias em público do casal 

amigo, neste caso, perguntando se alguém fez o pedido (para o garçom: ordered) de 

preliminares (sexuais: foreplay).  

 

D: Don't you love Nemo's at night? The candles. Twinkly 
lights. Such a romantic atmosphere…  

R: That's why the Pope eats here. You think he really said: "To my 
buddy Nemo. Your pizza is infallible." 

 

Os ESFP são extraordinários negociadores e apaziguadores: o próprio Ray é 

imbatível nesse campo. Mas em Just a formality (VII, 14), uma vez mais, Ray 

estraga tudo porque sucumbe à tentação da piada inoportuna. Robert vai casar com 

Amy e vai até o estado vizinho da Pennsylvania para (pensando que é uma mera 

formalidade) pedir a mão de Amy a seu pai Hank.  
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Acontece que Hank (e sua esposa Pat) são religiosos presbiterianos radicais 

(fundamentalistas que não fumam, não bebem, não têm televisão, não pronunciam 

sequer a palavra “inferno” etc.) e Hank dá a Robert (católico, divorciado, que tirou a 

virgindade da filha...) um rotundo e categórico não.  

Robert em desespero volta à casa de Hank – um ISTJ cabal, que não está para 

brincadeiras – acompanhado de Ray, para que este negocie por ele.  

Ray sabe que a situação é muito delicada e, quando Hank e Pat, que não os 

queriam deixar entrar, acabam concedendo que os visitantes se sentem “um minuto”, 

vê sobre a mesa o quebra-cabeças gigante que o casal estava montando: Jesus em 

ascenção aos céus. Ray, para escândalo dos puritanos, profere a sacrílega piada: “Ei, 

esse não é aquele cara que vende camisetas hippie na praia?”.  

 

 

 

 

 

E quando tenta consertar, piora: “Era uma piada. Ele é legal, eu até comprei o 

livro dele”. 
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4.3 O ESFP conciliador 

 

 

 

 

 

Já o primeiro Please Understand Me indica dois traços marcantes (aplicáveis 

perfeitamente a Raymond) do ESFP: sendo extremamente sociável, divertido, 

charmoso, eletrizante e agradável no convívio; o performer é, ao mesmo tempo, o 

tipo com menor resistência à ansiedade.  

Assim, diz Keirsey, que na família, “se houver uma doença ou algum 

problema, o ESFP pode se tornar impaciente e querer se ausentar” (PUM1, p. 198). 

“A tolerância para com a ansiedade no ESFP é a menor de todos os tipos. E a 

ansiedade é evitada tentando ignorar o lado negro de uma situação tanto quanto 

possível” (ibidem, p. 198).  

Descendo para o concreto, em ELR, o protagonista mostra muito bem esse 

querer eludir o problema da doença, como em Debra’s sick (I, 13).  

Debra, Ally e um dos gêmeos, Michael, estão fortemente gripados. Ray tenta 

(em vão) esquivar-se do problema de todas as formas (começa por tentar que sua 

mãe venha para encarregar-se do caso) e, quando tem que assumir o dever de cuidar 

dos doentes, não se lembra do nome do pediatra dos filhos, não sabe onde está seu 

telefone etc., chegando finalmente, em sua aversão à tarefa, ao extremo caricaturesco 

de levar por engano Geoffrey em vez de Michael ao médico!  

A síndrome do avestruz: evitar a todo custo situações de conflito e tentar 

ausentar-se quando elas se impõem e ignorar o problema como se com isso ele 

desaparecesse por si...  

Em Neighbors (I, 20), quando os vizinhos falam com Debra que querem uma 

reunião com o casal porque não suportam mais os incômodos que Frank e Marie 

causam na vizinhança, a primeira reação de Raymond é tentar ignorar o problema 

como se ele não existisse e pensar ingenuamente que pode se recusar a participar da 

reunião (a mesma resistência ocorre quando há problemas com os filhos na escola, 

também ante perguntas difíceis da pré-adolescente Ally ou em diversas outras 

situações incômodas).  
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Ao começar a reunião, Ray, ao ouvir o primeiro minuto de queixas, diz 

levianamente que o problema vai se resolver (mas não diz como) e que todos podem 

ir embora tranquilos. Ante a recusa dos queixosos, que começam a multiplicar as 

reclamações, Ray, cada vez mais nervoso, deriva para piadinhas que só fazem 

exacerbar os ânimos dos vizinhos. Ray se desespera porque sabe que por trás desse 

problema haverá outro: enfrentar seus pais e transmitir-lhes as queixas dos vizinhos.  

Trata-se, sobretudo, de evitar conflitos de relacionamento. Ray é capaz de 

tudo – mentir, gastar dinheiro, sacrificar-se – para que não haja brigas.  

Há todo um episódio dedicado a isso: T-Ball (II, 20). Ally participa de uma 

versão infantil de baseball, o T-Ball; jogos acompanhados por todas as famílias dos 

alunos. Cada jogo é um evento e um casal de pais, Brian e sua esposa, se investiram 

da função de organizar e fiscalizar os turnos dos lanches.  

Brian é o típico burocrata meticuloso (disfunção do tipo SJ ou, melhor ainda, 

do ISTJ = Inspector) e se desentende com Debra porque, no dia do rodízio dos 

Barone, ela levou profusão de salgadinhos e não a lista de produtos ecologicamente 

corretos que o memorando de Brian havia indicado para o lanche.  

Debra começa a argumentar que os salgadinhos que trouxera são adequados 

para o lanche de crianças, mas o irredutível Brian, munido de sua prancheta e 

formulários, esgrime os memorandos que enviou e sua “autoridade” de coordenador.  

 

 
Brian, caricatura do ISTJ: o inspector picuinhas com sua prancheta 

 

Ray, vendo que Debra está se exaltando e que Brian não vai ceder, tenta pôr 

panos quentes e diz que de fato os salgadinhos não estavam na lista, que na próxima 
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semana trarão o lanche “correto”, chega a pedir desculpas a Brian para pôr um ponto 

final no assunto.  

Mas Debra não aceita: o problema não é o lanche das crianças, mas aceitar as 

frescuras (“freaking out”) de um babaca, de um maníaco bitolado, caga-regras 

(uptight, pompous little ass, with that stupid list etc.). Nesse momento, passa Michael 

correndo nu e Brian pergunta onde é que estão os pais irresponsáveis; Ray, sempre 

querendo evitar conflitos a qualquer preço, faz um furtivo gesto de concordância com 

o escândalo de Brian (como se Michael não fosse seu filho e compartilhasse a 

perplexidade de Brain).  

Em casa, Ray (o “deixa disso” ESFP) tenta convencer Debra de que não vale 

a pena brigar por um lanche e ela fica indignada com a falta de senso de dignidade de 

Ray (e dá a formulação certeira: “Why do you need everybody to like you, Ray?”) e 

este finge concordar em desafiar Brian, não levando lanche na semana seguinte.  

Mas, na verdade, o que Ray faz é, no jogo seguinte, levar ocultamente o 

lanche da lista de Brian (cenoura, rúcula etc...) e, em um momento em que Debra sai 

para cuidar das crianças, sorrateiramente Ray entrega a Brian o pacote. Mas Brian 

agradece a Debra e o plano pacifista de Ray fracassa. 

O episódio T-Ball registra ainda uma aguda captação do estilo ESFP. Embora 

gentil ao extremo, o ESFP, como todo SP, é marcado pela impulsividade. Essa 

combinação pode gerar conflitos internos1.  

Quando seu pacifismo é desmascarado, Ray, finalmente, explode e extravasa 

de modo veemente sua agressividade para com o inspetor SJ, Brian. Na verdade, a 

quadradice de Brian incomoda muito mais a Raymond do que a Debra, que, afinal, 

também é SJ... E nada como o poder de um STJ para fazer um SFP perder a 

paciência: há dezenas de filmes (Rambo, Patton, muitos westerns etc.) inspirados 

nesse tipo de conflito: o impedimento da ação (militar, policial etc.) – e a ação é 

valor supremo para o SP – por entraves burocráticos de chefes SJ.  

A explosão de ira do gentil Raymond é só aparentemente surpreendente; na 

verdade, sua cortesia procede precisamente de apreciar mais a harmonia das relações 

humanas do que as (por vezes tolas) teimosias dos outros; quando as teimosias 

                                            

1. Como quando em VII, 7 Sigh, Ray, num impulso de generosidade típico dos SP (cf. “Prizing 
Generosity” PUM2 pp. 58 e ss.), irresponsável, abdica do uso do banheiro do casal, deixando-o só 
para Debra; mas quando os incômodos de usar o banheiro das crianças tornam-se insuportáveis, tem 
que voltar atrás, de modo nada gentil. 
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burocráticas do SJ inviabilizam o convívio, então o SP libera suas energias de ira e 

investe descontroladamente contra o agressor.  

Depois da explosão com Brian, em casa, Ray reflete – com muita agudeza – 

sobre o fato: “I don’t know what happened out there”, “I never go off on people like 

that”, “I’m like a time bomb”.  

Ray tem outra explosão semelhante contra autoridade STJ em Cookies (VI, 

15), desta vez contra Peggy, a chefe escoteira de Ally).  

 

 
Peggy, outra autoritária STJ, enquadrando o atrasado 

pai SP: Ray. Como chefe SJ, Peggy percebe 
imediatamente o perigo desestabilizador que é o SP. 

 
Peggy: “O prêmio para quem vender mais biscoitos 
é...” Ray (piada incontida): “... cair fora dessa tropa” 

(seguem-se as desculpas: “it was just a joke” etc.)  

 

Mas voltemos às reflexões de Ray pós explosão: sua perplexidade é por saber 

que sua característica marcante (como ESFP) é a gentileza, a cortesia: “são os mais 

generosos de todos os tipos e ocupam o segundo lugar em gentileza (superados 

somente pelos [raros] ISFP)”2. Uma das manifestações dessa superior kindness – não 

esqueçamos que os ESFP são altamente vulneráveis à sedução psicológica (PUM1, p. 

198) – é o modo fácil e rápido com que costumam ceder ao outro (PUM1, p. 198): 

vale tudo para evitar uma discussão. O que é compreensível: afinal, o SFP cede 

porque não tem o apego aos imperativos do dever (SJ); ou aos da lógica ou 

racionalidade (NT); ou aos do sentido ontológico (NF); seu imperativo é a alegria na 

convivência.  

Essas características ajudam a tornar perfeitamente natural que todo mundo 

goste do ESFP e explicam o próprio título da série, Everybody loves Raymond, 

necessariamente um protagonista Performer...  

 

 

                                            

2 Keirsey, site oficial: www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=4&c=performer . 
Acesso em 15-12-10. 
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4.4 SP x SJ. Diferentes visões da escola 

 

 

 

 

 

Antes de explorar as diferenças entre SJ e SP quanto à visão da escola, 

vejamos, rapidamente, algumas diferenças entre eles em geral.  

A maioria da população é S (cerca de 75%, cf. PUM1, p. 25; 85%, PUM2, p. 

333) e é natural que a maior parte dos casamentos seja entre SP e SJ; cada cônjuge 

buscando complementar suas características com as do parceiro: o SJ voltado para o 

dever, a estabilidade e a responsabilidade, encontra a alegria, a improvisação e a 

leveza no SP (e vice-versa).  

Claro que, por conta das preferências de temperamento – para além da salutar 

complementação –, muitos atritos SJ x SP podem surgir no convívio e na educação 

dos filhos (como vimos já em 3.8). ELR explora bem essas diferenças entre o 

Guardian SJ (Marie e Debra) e o Artisan SP (Frank e Raymond).  

Um par de exemplos.  

Como bons SP, F e R dão pouca importância à ordem das coisas; enquanto 

para os SJ o lema é: “um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar”: 

“Alphabetical arrangement, requisite order, uniform size and substance: these notions 

are near and dear to Guardians” (PUM2, p. 88).  

Marie é nitidamente caracterizada nesse sentido no episódio “Father knows 

least” (II,2). Frank e Marie acusam-se mutuamente pela perda de um objeto: 

 

F: Why can't you just admit this is your fault? 

M: Because I don't lose things. I'm organized. 
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Comparemos a caracterização dos SJ feita por Keirsey... 

 

Civilization is a cluster of cities, and cities are clusters of tools. 
Streets, sidewalks, buildings, and conveyances are all tools. And 
the millions of instruments, implements, and machines in those 
buildings, on those streets, and in those conveyances are also tools. 
Now, wherever there are tools there must be rules that govern their 
use. Our inclination can be either to cooperate with these rules or 
to go our own way, and SJs are very much on the side of 
cooperation. For example, SJs believe we should park on the right 
side of the street even if the left side is empty, stop at red lights 
when there is no other traffic, signal when turning even if there's 
no one to signal to, and on and on. Cooperation, compliance, 
conformity, obedience: these attitudes toward the rules loom larger 
in the consciousness of Guardians than any other temperament. 
Indeed, Guardians can regard the Artisans' utilitarian style – do 
whatever it takes to get the job done – as somehow anti-social and 
irresponsible. No one is permitted to ignore the rules merely to 
have fun or just to speed things up. (PUM2, p. 80)  

 

...com a atitude SP, entre lúdica e oportunista, de Frank (The slave, VIII,12): abrir 

um pacote de salgadinhos no supermercado, comer metade e depois passar a um 

garoto com a indicação: 

 

 

 
Detenhamo-nos, agora, no confronto SJ x SP quanto ao modo de encarar a 

escola dos filhos.  

A escola está dominada pelos SJ (e por alguns poucos NF); os SJ se sentem 

atraídos a lecionar e dirigir escolas. Keirsey estima que, na maioria das escolas de 
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ensino fundamental e médio, 75% dos professores são SJ: naturalmente, os 

Guardians são os guardiões que zelam pela transmissão às novas gerações das 

informações, do senso de ordem e respeito etc., que fundamentam a própria vida 

social (PUM2, p. 98).  

Daí que, geralmente, a criança SJ encontra-se à vontade na escola; mas para a 

SP pode ser um suplício. Keirsey fala mesmo do “problema SP” ante um ensino “in 

an SJ style” (PUM1, p. 109), que predomina nas escolas: 

Such ‘teaching’ techniques [SJ] as tying an SP to a desk, placing 
him facing forward in a row of a desks, asking him to interact only 
student-to-teacher, asking him to do his lessons because ‘he will 
need this whem he grows up’ or asking him to work all day with 
abstractions on paper, seem little more than exercises on futility. 
(PUM1, p. 109).  

Precisamente os deveres da escola são o tema do episódio Homework (VII, 

3). Ray chega em casa do trabalho e Debra está, como sempre, atarefadíssima com a 

casa e manda o marido ajudar Ally, a filha mais velha, com a lição de casa. Ele, 

desolado, protesta fazendo menção de voltar para a rua: 

 

D: Get in there. Ally needs help with her homework. Hey! Hey! 
Get back in here! Ray, come on. It's either help Ally or give the 
twins their bath. 

R [examinando os gêmeos e avaliando a trabalheira do banho]: All 
right. Come here, guys. Let me look at you. What, did you strike 
oil? I'll do Ally. 

 

Ray, como típico SP (e ESFP), é ótimo pai para brincar, alegrar e dar 

liberdade aos filhos, mas deveres e responsabilidades não são sua especialidade. Até 

porque não vê sentido nas imensas tarefas escolares, impostas pelos educadores e 

professores SJ. Ray vai até Ally e tenta, em vão, subtrair-se:  
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R: You look like you're doin' pretty good here. You don't need my 
help, do you? 

A: Yes, I do. 

R [ligando a TV]: Okay, all right. Don't worry. Daddy's here to 
help you.  

A: Mommy says no TV during homework. 

R: Don't worry about Mommy.  

D [da cozinha] : Turn it off, Ray. 

R: All right, let's see. What do you got? 

A: I have to answer all these questions - about Abraham Lincoln. - 
I have to do these three worksheets on fractions. And I have to 
make a diorama of a marine ecosystem.  

R [desesperado]: Baths. I'll do the baths. I'm gonna do the baths. 

D: Too late. 

 

Após duas horas de ajuda a Ally, sem televisão, Ray, esgotado, ouve de 

Debra que Ally vai precisar de muito mais ajuda dele, porque a professora, Miss 

Purcell, avisou que na 5ª série a escola vai impor muita lição de casa...  

DK assim resume a opinião dos SP (e dos Performers = ESFP, caso de 

Raymond) sobre a escola: 

 

“As with all the Artisans, the traditional school is largely a waste 
of time for Performers, who want knowledge only so that they can 
do practical things in the here and now” (PUM2, p. 71). 

 

Raymond, como SP (e, mais ainda, como Performer, com especial 

sensibilidade para o lúdico), não esconde seu desprezo, centrado em Miss Purcell, 

mas extensivo ao “sistema”, o modelo de escola dominante, configurada pelos 

Guardians (SJ):  

 

R: It's just, she has too much homework. Did you see how many 
books she has to carry? She's gonna be a hunchback. 

D: You know, your concern for Ally is truly heartwarming, but this 
is what Miss Purcell gives them. 
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R: Miss Purcell, yeah. I know the type. ''My life is miserable, 
children, so guess what l'm takin' you down with me!'' 

 

 

 

D: lf you have a problem with this woman, then maybe you should 
talk to her.  

R [em tom de desafio]: Maybe I will. Maybe I will do exactly that. 

D: Good. Tuesday is Open School Night. 

R [assustado]: What? 

 

 

 

D: The perfect opportunity for you to give Miss Purcell a piece of 
that huge mind you've got. 

R: Miss Purcell... Miss Pur-smell. 

 

Na Open School da terça-feira, enquanto os pais observam os trabalhos dos 

filhos, Ray percebe que há outros muitos pais insatisfeitos com o volume de trabalho 

das crianças e fomenta uma conspiração contra Miss Purcell.  
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Mas o tiro sai pela culatra, Miss Purcell irrompe em meio aos cohichos do 

grupo e Ray é escolhido para representar os pais na próxima reunião do conselho 

diretor da escola, na segunda feira seguinte de manhã, que vai decidir precisamente 

sobre o currículo:   

 

Uma mãe: Does Miss Purcell even know what she's doing to us? 

R: I think maybe somebody should definitely speak up. 

 

 

 

O grupo de conspiradores: - You should speak up. - Absolutely. 

Miss Purcell (irrompe): Is everything okay? 

 

 

 

D: Go ahead, Ray. 

R [acovardado]: No no no. It's nothing, it's just, um, some of the 
people were thinking that maybe there's a little too much 
homework... you know, for the kids. Everybody's kids. Maybe. 

Purcell: Well, it's what the district thinks is necessary for the 
children to keep pace with the curriculum. 
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R [sem jeito, entregando os pontos]: Oh, curriculum. Curriculum. 

 

 

Purcell: You know, we have a meeting Monday with the 
curriculum review board, and they always welcome input from 
parents. [todos recuam, deixando Ray isolado diante da professora] 

R: Okay, uh... well, good luck with that. [Ray tenta fugir; Debra 
impede-o] 

D: You know what? I think Ray would be a perfect spokesman for 
us. 

Todos: I second that! 

R: No no! No no. A spokesman should be a guy who's not afraid of 
public speaking. I'm.. I'm wetting myself now.  

D: I think you're being too hard on yourself. 

Todos: - Way too hard. - Oh, yes. 

Purcell: We could really use you. If we're going to reduce the 
fifth-grade workload, we're going to have to tell them what to cut.  

R: You keep sayin' ''we.'' I'm quite a busy fellow. 

Purcell [passando para R a papelada do currículo]: Well, you have 
almost a week. We just need you to read through the current 
curriculum and figure out where you feel it's redundant. I can't tell 
you how valuable your input is going to be. 
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R: But you see, I'm not a teacher, I'm not... 

Purcell: When the teachers bring this up, the board just thinks 
we're trying to get out of work. But they know that's not true when 
it comes from a parent. 

 

A cena seguinte é na noite da véspera da reunião. Ray não preparou nada e 

está jogando videogame com Robert. Debra interrompe furiosa e Ray defende-se 

propondo uma solução barata: “Eu vou lá e sugiro que cortem tudo pela metade”. 

Debra informa que há diversos formulários a serem preenchidos e devem constar as 

razões das sugestões... e vai dormir, com a satisfação do SJ que, finalmente, dá uma 

lição no irresponsável SP.  

Ray desespera-se e, na cena seguinte, acorda a mãe (são 22:30h) para que o 

ajude. Se aquela papelada é absurda e indecifrável para o SP; para o SJ é normal 

(mas Marie não poupa a Ray a eterna crítica dos SJ para os SP: “só que da próxima 

vez, querido, seja mais responsável e faça as coisas em seu devido tempo...”). 

 

 

 

 

 

Frank acorda e vem aflito comer a torta da geladeira antes que o intruso a 

descubra. Marie, alheia à discussão sobre a torta, continua concentrada na papelada:  
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M: Raymond, pay attention. Why don't we start with literature and 
reading comprehension guidelines, okay? ''Based on the readings 
of Mark Twain's 'Tom Sawyer,' which of the following would you 
recommend for fifth-grade homework, and why? A) a book report, 
including cover art - and illustrations, B) an oral report using 
period music and costumes, C) a craft project based on the pre-
Industrial Mississippi, and/or D) a fictional diary on one of the 
characters?'' 

[Frank e Ray estão brigando ruidosamente pela torta e Marie 
chama a atenção do filho] 

M: Raymond! Pay attention. I'm gonna read you this again. 

R: No, not again, all right? I heard it already. How about we don't 
make the kids read ''Tom Sawyer''? 

M [chocada]: What?! lt's an American classic. 

R: All right, then... I say ''A.'' 

M: Good. Why? 

R: ''B.'' 

M: Raymond, don't play games with me. We need to do this 
properly. Now, if you're going to explain ''Tom Sawyer,'' which of 
these would you recommend to the school board, and why? 

F [vingando-se do ataque à sua torta, entrega Ray]: You never read 
''Tom Sawyer,'' did ya? 

R: Well, yes, I did. 

F: What's it about? 

R: A boy... Named Tom Sawyer. Eat your pie. 

M: Raymond... you never read ''Tom Sawyer''?!!? 

 

Para os Guardians, a escola é a grande guardiã e uma lacuna dessas tem uma 

enorme importância, que não deve ser menosprezada:  

M: Raymond... you never read ''Tom Sawyer''?!!? 
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R: Well, all right, I didn't. So what? 

M: You never read ''Tom Sawyer''?! 

R: And you never read ''Legendary Running Backs of the NFL.'' 

M: That's sports. 

R: That's right, Ma, a sports book. A sports book! That's because 
that's what I liked! All this stuff they make you do in school, that's 
what they think is important. I read what I wanted to, and look at 
me. I am someone who did not read ''Tom Sawyer,'' and yet I did 
not turn out to be a hobo. 

M: Well, I'm very disappointed. Obviously you just did enough 
work to get by. And now you're proud of it. 

R: Well, yeah! I am proud of it! All those sports books I read and 
all the sports I watched on TV, that's how I got to be where I'm at. 

M: ''That's how I got to be where I'm at''? 

R [sem perceber o erro]: Yeah... That's right. 

M: You're a writer, and that's how you use the English language? 

R: What? What are you talkin' about? 

M: You do not end a sentence with ''at.'' 

R: Big deal, I ended it with a proposition. 

M: Preposition, it's a prep... oh my God! 

R: What? What are you getting so upset about? 

M: Because this is the end of civilization! 

 

De fato, zelar pela escola (no estilo SJ) é zelar pela civilização: a escola é o 

pilar da civilização. Em outro episódio (Mozart II, 4), Marie vê o mundo desmoronar 

pelo fato de as crianças da vizinhança desprezarem os clássicos da música e sua 

própria neta Ally ter desistido, após duas ou três aulas, de aprender piano com a avó.  
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Raymond tenta tirar importância ao fato (“Let it go”), Marie se enfurece: é o 

fim de tudo: música, cultura, civilização.  

 

  
 

Observe-se, de passagem, que o gesto de Marie é um dos gestos preferidos 

dos SJ (ver Apêndice sobre os gestos ao final deste trabalho). Mas voltemos ao final 

da discussão de Ray e Marie:  

 

M: Because this is the end of civilization! People like you don't 
want to work or learn anything because they're too busy with their 
remote control television or playing with their hula-hoops! And 
before you know it, that's where we're at! 

F: Where the cookies at? 

R [pede o material de volta]: All right, forget about it. Relax, 
okay? Give it to me. 

M: No no, I'm not giving you this. This is too important to give to 
someone with your kind of attitude about education. 

 
Neste momento, chega a SJ Debra... e, agora, o SP será execrado pela sua 

falta de responsabilidade e envolvimento com as instituições: a associação de bairro, 

a quermesse da paróquia, a escola... Não esqueçamos que isso é exatamente o que 

importa do ponto de vista dos SJ, atraídos magneticamente pelas instituições sociais:   
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D: You got your mommy doing your homework for you? 

M: I have to, Debra. It turns out I raised an illiterate. 

D: Can I ask you something, Ray? What will it take for you to get 
involved in something? I mean, the Neighborhood Watch didn't do 
it for you. The church carnival wasn't for you. You said, ''The Lord 
doesn't need me to sit in a dunking booth.'' And now even your 
children's education isn't enough. So I was just wondering, when 
will something be important enough for you to take a stand? 

 

O episódio chegou a um impasse: o que irá acontecer na reunião do currículo? 

ELR ao menos exporá as razões pedagógicas SP no discurso de Ray: sincero e 

tocante, mas ineficaz (sobretudo por conta do erro gramatical do fim); vencido pelos 

SJ (o Conselho não se deixa atingir pela comovente fala de Ray), que, bem ou mal, 

dominam a escola.  

Após o discurso da professora que propõe introduzir uma nova disciplina 

(Historiografia!) na 5ª série, fala o representante dos pais, Mr. Barone: 

 

R: Ahem. Hi. Uh, thank you. All right. Wow. Uh, I was up all 
night goin' over the material, and, uh... well... I just got a few 
things to say. You know, when I was a kid, I always thought that 
we had too much homework. And since I hated all the homework, I 
started to hate learning. In fact, what I learned to do more than any-
thing else was to avoid the work. I'm sorry to say I still try to avoid 
it whenever I can. Just ask my wife. [o Conselho não ri da piada] 

 

  

 

R (prossegue): Uh, but, you know, it seems to me like the kids 
today, they'-ve got 10 times the homework that we had. You 
know? And I don't want my daughter to hate learning. I want her to 
be curious and thoughtful and get excited about new ideas. And 
most of all - and I think this is what we want for all our kids - I 
want her to be happy.  
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I mean, I think there's homework that's important and everything, 
and then I think there's overload. I mean, are we piling it on? We're 
so worried about the kids won't be competitive and our kids won't 
have a future, that... we're takin' away their present. Anyway, so, 
you know, maybe we can just keep that in mind. 'Cause isn't that 
the kind of school that we want our children to be at? [Ray sente 
que o erro foi fatal; tenta corrigir e se atrapalha mais] I mean in. I 
mean of. I mean a part of. I mean, isn't that... isn't that the kind of 
school that we want our children to be a part of? In... 

 
O Conselho decide aumentar a carga curricular e mais uma vez o SP não é 

ouvido pela escola... 
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4.5 A empatia do ESFP  

 

 

 

 

 

Não por acaso, há todo um episódio – VII, 17 Sweet Charity – dedicado a 

uma outra característica dos ESFP, assim apresentada por Keirsey: 

 

“And [ESFP] are also good at working with people in crisis, a 
talent which often leads them into social work, where they are very 
sensitive to the pain and suffering of others” (PUM2, p. 71).  

 

Evidentemente, é muito poderosa, nesse sentido, a combinação das 

qualidades de empatia e contagiante alegria (“wherever they [ESFP] go, and around 

them life can have a continual party-like atmosphere of gaiety” PUM1, p. 198). 

“Patch” Adams, tipo cabal de ESFP, personifica esse talento para ajudar em 

situações de aflição.  

Debra, como boa ESTJ, participa de diversas associações (da paróquia, de 

voluntariado, da escola etc.) e em Sweet Charity toma a iniciativa de inscrever Ray 

no trabalho voluntário da igreja para ajudar em um hospital uma hora por semana 

(presumindo que seja bom para o marido “getting involved”).  

Ray protesta, mas aceita e acaba tendo enorme sucesso em alegrar os doentes: 

começou por soprar uma luva cirúrgica, como se fosse uma bexiga, até estourá-la; e 

foi inventando mais números com a luva e diversas outras performances.  
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Seu êxito é tanto que acaba por ter que ir três noites por semana3:  

 

R: When I go in there to volunteer, you should see how 
happy everybody is to see me - everybody - the nurses, the 
patients.  

 

Essa capacidade de compreender e ajudar volta-se também “especialmente 

para as crianças” (PUM2, p. 71). Ao tratar desse ponto, Keirsey dá com uma das 

principais claves para a compreensão de Ray:  

 

ESFPs are childlike themselves4, and perhaps this is why they 
seem so finely attuned to children's feelings (PUM2, p. 71).  

 

Detenhamo-nos, agora, no episódio Father knows least (II, 2). Embora, como 

era de esperar, Ray deteste as reuniões de pais e mestres da escola e confie mais em 

seu feeling do que em cursos, psicologias etc., no episódio, ante um problema na 

educação de Ally, Debra o obriga a participarem de um curso para pais, “Active 

listening”, no qual tudo o que Ray quer é que as aulas acabem o quanto antes. Afinal: 

 

As with all the Artisans, the traditional school is largely a waste of 
time for Performers, who want knowledge only so that they can do 
practical things in the here and now (PUM2, p. 71). 

 

Ray, que acha o curso extremamente enfadonho (embora a professora seja 

muito competente), faz o possível para abreviar as aulas, enquanto Debra as prolonga 

levantando a mão para perguntar (para desespero de Ray), mesmo depois de a 

professora ter encerrado, obrigando todos os alunos a voltarem. Ray é chamado 

como voluntário para interagir em uma encenação com a professora e praticar com 

ela, que faz o papel de Ally, o active listening... E, ainda por cima, há uma sessão 

extra particular para o casal, após o término desse acréscimo... 

                                            

3 Nesse ponto, Debra, cansada da ausência do marido, reverte o plano: manipulando Robert a se 
oferecer como voluntário no mesmo hospital e superar, como ventríloquo, as performances de Ray, 
que desiste do voluntariado.  
4 Assim, não é por acaso, diga-se de passagem, que as críticas mais frequentes de Debra (como em 
geral dos SJ para com os SP) em relação a Ray giram em torno de seu modo infantil de ser: 
irresponsável, o brincar como valor supremo etc.  
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Professora: I'm sorry. We've run out of time. Thank you all for 
coming. I'll see you next week. Ray and Debra, I'd like you to stay 
after class, please. I think we need to talk. 

R: (para Debra): Nice going. 

D: What, my fault? 

R: You raised your hand! 

 
Na cena seguinte, em casa, Debra se deita (tendo em mãos o material para a 

lição de casa do curso) ao lado de Ray e desliga a TV:  

 
R: What are you doing? 

D: We've got homework to do. 

R: No. I'm not doing any stinking homework.  

D: You are the reason we got the homework.  

R: You're the brownnose that had to ask a question. 

D: I'm trying to learn here, Ray. Am I supposed to do these 
exercises by myseIf? 

R: Can you? 

D: No. You gotta do them with me. 
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O problema é que Ally, com 6 anos, está agressivamente desobediente e as 

tentativas da educação “tradicional” (insistências, castigos, subornos com doces etc.) 

fracassam rotundamente.  

Se considerarmos Debra, o episódio atesta o fracasso dos SJ neste caso. Ela é 

uma mãe exemplar e supera Ray em todos os pontos “curriculares”: ela é muito 

inteligente, cursou uma excelente faculdade de humanas, lê diariamente os melhores 

livros (enquanto Ray fica só em revistas esportivas), leva a sério as aulas, dedica-se 

com afinco ao estudo e atividades do curso; mas é o desleixado SP quem vai obter 

retumbante êxito com o problema de Ally.  

Antes de prosseguirmos com o caso de Ally, não resisto a um parênteses. DK 

diz do ESFP: “Like all the Artisans they are concrete in their communication” 

(PUM2, p. 72). Em Silent Partners (V, 15), mostram-se as diferenças culturais entre 

Ray e Debra. Após anos de casados, o casal descobre que não têm nenhum assunto 

para conversar, exceto sobre as crianças ou sobre batidos episódios da família. 

Debra, inconformada, oferece-se para compartilhar os interesse de Ray e começar a 

interessar-se pelos jogos do campeonato, assistir juntos ao basquete etc. Ray exulta, 

mas Debra exige dele a contrapartida: que ele leia o livro que ela acabou de ler, para 

depois discutirem. Ray percebe a armadilha e se assusta (“eu vou ter que ler, é?”), 

mas tem de aceitar (Debra impõe condições: sexo, só se houver “diálogo” entre o 

casal). O livro é um calhamaço, intitulado “Devil Wood”: 
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Ray bem que tenta, mas não consegue passar da primeira página. E desabafa 

com Robert:  

 

  

 

R: Let me ask you something. If one was asked to read a book 
called "Devil Wood," one would be correct in assuming that the 
book was scary or exciting or had something "devilly" in it, 
wouldn't one? 

Rb: One would.  

R: Well, then one would be wrong. 

Rb: What's going on, Raymond? 

R: Debra wants me to read this so we have stuff in common. 
But I swear to God, this sucker's like a horse tranquilizer. 
Here, listen to this. Listen to this first line. "Imagine a rain so 
beautiful it must never have existed." What does that mean? What 
does that mean? Tell me, right now, what does that mean? 

Rb: I don't know. 

R:  Yeah. Because it's nonsense talk. 

  
 

O desinteresse cultural de Raymond estende-se a tudo o que não é americano. 

No início da V temporada (V,1 e V,2), Marie oferece a todos uma viagem de duas 

semanas na Itália, na casa de uma prima. O ambiente é incrivelmente magnífico; as 

excursões, os lugares históricos, a cultura, tudo é excelente. Ray é o único que está 
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aborrecido (todos, até o xenófobo Frank, estão entusiasmados) e não perde ocasião 

de mostrar o quão enfadonha é a viagem. Ao resistir a subir a monumental escadaria 

da Piazza di Spagna, Debra insiste: 

 

 

 

E Ray responde: 

 

 

Note-se, de passagem, que também este aspecto da personalidade de Ray 

Barone coincide com a vida real de Ray Romano. Phil Rosenthal, criador e produtor 

executivo de ELR, conta que, quando lhe sugeriu uma viagem à Europa, Ray não se 

interessou. E a Itália, de onde é sua família?  

 

And Raymond said: “I’m... not really interested in other cultures” 5 

 

                                            

5 Rosenthal, Phil You’re lucky, you’re funny  New York, Viking, 2006, p. 147 
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Mas voltemos ao caso de Ally. Apesar de todo seu empenho no estudo, Debra 

fracassa com Ally e acaba explodindo numa crise de choro: o método simplesmente 

não funciona com ela.  

 

 

 

Mas Ray, intuitivamente, acaba por dominar a pedagogia do “active 

listening” com maestria (afinal, mais do que uma técnica, era já um dom dele como 

ESFP) e só percebe sua própria excelência quando, por acaso, surge a ocasião de 

praticá-la com incríveis resultados com “as piores crianças do bairro”: Frank e Marie. 

Os pais estão em ruidosa discussão e mútuas acusações sobre qual dos dois teria 

perdido um cheque na caixa de sorvete. O sucesso de Ray é tanto que consegue, ao 

final, que seus pais - pela primeira vez – se desculpem e se agradeçam mutuamente e 

esbocem até mesmo uma (normalmente impensável) cena romântica: 

 
F: -Why can't you just admit this is your fault? 

M: Because I don't lose things. I'm organized. 

F: Not organized. Insane. She's got a shoebox labeled: "Pieces of 
string too small to use." 

M: That I should tie together into a noose. 

F: I got a beam all picked out! 

M: Yeah, I got a step stool for you. 

R: Wait. Just listen here for a second. Wait. So, Dad, you think 
Mom's being unfair? 

F: That's right. It's always my fault when she can't find something. 

M: Because I work like a dog to keep this place straight and he 
messes it up with all his projects. 
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F: Ice cream's a project? 

R: Mom, you think Dad's being inconsiderate. 

M: Have you met your father? 

F: What about your consideration? Do I ever get any thanks for all 
the stuff I do around here? 

M: Like what? What is it you do? 

F: Didn't I fix the thing? 

Rb: That's true, Ma. He did. 

R: So Dad's feeling unappreciated. 

F: That's right. 

M: Come on. I don't appreciate you? 

F: How do I know? 

R: Yeah, evidently, Dad isn't hearing "thank you." 

M: He wants "thank you"? This isn't "thank you"? 

R: I guess Mom's saying: "Actions speak louder than words." 

M: That's very good. 

R: But sometimes we need to hear the words. 

F: Yeah. I need words. 

 

 

 

M: And I don't need words? 

F: I'm sorry the check got stuck to the Chubby Hubby6. 

                                            

6 Sorvete da marca Ben &Jerry’s. 
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M: You never said that before. 

Rb: No one's ever said that before. 

M (carinhosamente para F).: I appreciate you. 

F: Thanks. 

R: Holy crap7. It works. 

M (ouve o apito do forno): The pot roast's ready. 

F.: Great. I love your mother's pot roast. 

R: I'm gonna get an "A" here. 

M: CarefuI, it's hot. How is it, Chi-Chi? 8  

F: Chi-chi like. 

 

 

 

Convencido de sua miraculosa habilidade, Ray vai enfrentar o caso Ally. 

Chega em casa eufórico e encontra Debra, desesperada, sem saber o que fazer com a 

teimosia irredutível da filha, que quebrou a girafinha de Michael:  

 

R: Debbie, you're not gonna believe this… 

D.: Why did you do this, Ally? This is terrible. 

R: Great!. (Ray vê a chance de mostrar seu talento)  

D.: This is Michael's giraffe. He's crying. Now why did you do 
this? 

A.: ‘Cause’. 

                                            

7 Ray, surpreso com o resultado de sua “escuta ativa”, apropria-se da grosseira exclamação de 
surpresa que é “marca registrada” do pai: “Holy crap”.  
8 Chi-Chi é o apelido carinhoso para Frank nos tempos de namoro, retomado, após décadas, por 
Marie, neste (raríssimo) momento de ternura do casal.  
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D.: "Cause" is not an answer. 

R (soprando para D): Active listening. 

 

 

 

D.: Ray, that doesn't work. 

R.: It works. I just used it on the worst kids in the neighborhood. 

D.: Look at this. Look what she did. 

R: Try it!! 

D.: No, Ray! 

R (oferecendo-se para cuidar do caso): Okay, you want me to do 
it? 

D.: No, I'll do it… Okay. Ally, let's talk about what you did. 

A.: I don't wanna talk. 

D.: Are you feeling angry? 

 

  

 

R (soprando para D):  Reflect back! 

D.: You're angry? 
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A.: Yes. 

D.: Okay, but it's not okay to rip up toys when we're angry. 

R (soprando para D para corrigi-la): Ah, ah, ah… Judgmental. 

D.: You are angry because.... 

Ray (atalha assumindo o diálogo com Ally).: Because it used to be 
your toy. 

 

 

 

A.: Yes. I don't like Michael and Geoffrey. 

Ray: I see. You think that Mommy and Daddy pay too much 
attention to Michael and Geoffrey. 

D (tentando voltar a dirigir o diálogo): Okay, I was handling this. 

A (só conversa com R): They get everything. 

R: Right, and you're upset because we gave them your old giraffe. 

A.: I still liked it. 

D: But you weren't playing with it… 

R (ignorando a fala de D): That doesn't matter, though… because it 
was still yours, and you're mad because we gave it to Michael 
without asking you, right? 

A.: Right. 

R: Mommy and Daddy made a mistake, and everybody makes 
mistakes. Right, Mommy? 

D (com um certo despeito, vendo que Ray triunfa): Yes... 

Ray: You feel better now, Ally? 
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A.: Yes. Can I have the giraffe? 

D.: Well, it's broken, honey. 

A: I know. I want to try to fix it for Michael. 

Ray: Here, sweetie. 

A.: Thank you, Daddy. 

R: See how I did that? 

D: Yeah. Can't believe it. 

 

 

 

Em outro episódio, Home from School (VIII, 3), outra situação difícil. 

Michael recusa-se a ir à escola por 2 dias até que confidencia ao pai que está faltando 

porque tornou-se objeto de bullying, quando ao fazer uma pergunta à professora, 

chamou-a de “mamãe”! Ao dar-se conta, chorou e a turma agora o apelidou de 

“crybaby”! 

Ray imediatamente encontra um jeito de ajudar o filho, chamando sua 

atenção para o fato de que, neste caso, o problema não será duradouro. E relata sua 

própria humilhante experiência: 

 

R: Did I ever tell you the story about me and Little League [liga 
Mirim de baseball]? It's kind of funny. It's, uh... I was a little older 
than you, and right before the game, I had just drank a lot of Kool-
Aid. So I had to go to the bathroom, but I decided to hold it, 'cause 
when I was a kid I didn't like going to the bathroom. Now I like 
going to the bathroom. I like it a lot. So... it's the third inning, and 
I'm playing second base, and I've gotta go real bad. I'm scrunching 
my legs together. I'm banging my mitt against my thigh. I'm trying 
to keep up the chatter real loud. I thought if I screamed loud 
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enough, it would distract me. You know, "Hey batter batter hey 
batter batter, swing!" But... couldn't hold it. I started to go.  

Michael: You were on the field? 

R: Right between first and second. It-it-it felt so bad... and yet so 
good. I still tried to keep up the chatter, but it was more like... "Hey 
batter batter hey hey batter, swing." So this... this dark spot is 
getting bigger and bigger. But nobody seemed to notice, so I just 
thought soon as the inning's over I'm just gonna run off the field, 
jump on my bike, and ride home. Just then I look up, and there's 
Dave Malloy on our bench. "Hey! Look at Barone!" I look up, and 
all the kids are laughing at me. My own teammates, they were 
pounding the fence, they were laughing so hard. And... there I was, 
at second base... right in the middle of everything. 

Michael: What did you do? 

R: I did exactly what you're supposed to do... I cried. I bawled my 
eyes out. I should've cried earlier. Maybe it would have diverted 
some of the pee into tears.  

Michael: Really? 

R: - No, the body doesn't work that way. Anyway, you know how 
in baseball you want a cool nickname? You know, like "Hammerin' 
Hank" or "The Big Hurt"? You know what the kids called me? 
"Pee Pee" Raymond. That's pretty clever, huh? "Pee Pee Raymond! 
Pee Pee Raymond!" That was me... Pee Pee Raymond. Yeah... that 
was a bad day. It was like I had a rain delay in my pants. So... that's 
baseball. Oh, by the way, a couple of days later, Kevin Saganski is 
at the blackboard. He bends down to pick up some chalk, his pants 
split wide open. All of a sudden, I'm off the hook, you know? Pee 
Pee Raymond, it's old news now. The talk of the town? "Butt-
Crack" Saganski. 

M: - That's funny. 

R: - Yeah. Yeah, it's funny. 
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4.6 Álbum de família  

 

 

 

 

 

 
Ray imitando as frequentes recusas de Debra a atos sexuais. I, 21 (Fascinatin’ Debra) 

 

 
Debra felicita Ray por ter feito Ally dormir - I, 7 Your Place or mine 
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A propósito da cultura do pai - II, 9 The Gift  

 

 
Só esportes americanos - V, 2 Italy  
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Ray 1 Debra tem reunião da escola e Ray não quer acompanhar Ally a uma compra; Debra 

oferece a troca e Ray não hesita: reunião da escola: nem pensar! VIII, 15 Party Dress  

 

 

 

 


