
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A teoria dos temperamentos de Keirsey  
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2.1 Fatores básicos em Keirsey  

 

 

 

 

 

Neste tópico, apresentaremos um resumo da teoria de DK, deixando muitas 

outras características dos temperamentos e dos tipos para os capítulos em que os 

confrontaremos com os personagens e temas de ELR.  

Após muitos anos de pesquisa, em 1978 DK lança Please Understand Me, 

seu livro fundamental, no qual apresenta os 4 temperamentos: SJ (o guardião), SP (o 

artesão), NF (o idealista) e NT (o racional). Cada um desses tipos admite 2 

complementações (com o fator F/T ou J/P, conforme o caso, produzindo um total de 

8 roles) e 4 (sub)tipos (se associarmos o fator restante, do par E/I) e assim temos um 

total de 16 (sub-)tipos psicológicos.  

Esse livro causou um profundo e duradouro impacto em todo o mundo e, 

traduzido em diversas línguas, já vendeu mais de 2 milhões e meio de exemplares1. 

Em 1998, DK publica Please Understand Me II – Temperament, Character, 

Intelligence2, revendo, ampliando e aprofundando os temas do vol. I. Também esse 

vol. II já atingiu perto dos 2 milhões de vendagem3. Outro indicador da difusão da 

obra de DK: a consulta ao Google, combinando “Keirsey” e “temperament”, deu 

como resultado 128.000 sites (em 17-12-10).  

É este o momento de uma sucinta apresentação da teoria de DK. Trata-se de 

uma retomada – a partir dos Tipos Psicológicos de Jung e das pesquisas de Isabel 

Myers (co-autora de PUM1) – da doutrina dos 4 temperamentos da antiga Grécia. 

Embora DK se esforce por traçar paralelos com Hipócrates e Platão, há substanciais 

diferenças.  

                                            

1 O dado procede do site oficial de Keirsey: http://www.keirsey.com/keirseybooks.aspx. Acesso em 
17-12-10. 
2 Keirsey, David  Please Understand me II ,  Del Mar, Prometheus Nemesis, 1998.  
3 O dado procede do site oficial de Keirsey: http://www.keirsey.com/pum_2.aspx. Acesso em 17-12-
10. 
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Seja como for, o site oficial de Keirsey define:  

 

Temperament is a configuration of observable personality traits, 
such as habits of communication, patterns of action, and sets of 
characteristic attitudes, values, and talents. It also encompasses 
personal needs, the kinds of contributions that individuals make in 
the workplace, and the roles they play in society. Dr. David 
Keirsey has identified mankind's four basic temperaments as the 
Artisan, the Guardian, the Rational, and the Idealist. 

Each temperament has its own unique qualities and shortcomings, 
strengths and challenges. What accounts for these differences? To 
use the idea of Temperament most effectively, it is important to 
understand that the four temperaments are not simply arbitrary 
collections of characteristics, but spring from an interaction of the 
two basic dimensions of human behavior: our communication and 
our action, our words and our deeds, or, simply, what we say and 
what we do

4 

 

DK baseia-se nas funções e disposições descritas por Jung (daí também a 

estranheza que a terminologia pode causar ao leitor leigo, que, inadvertido, 

facilmente pode ser levado a equívoco). Assim, seus elementos mais fundamentais 

são os pares opostos de preferências: I/E (Introversão/ Extroversão); S/N (Sensible / 

iNtuição); T/F (Thinking / Feeling) e J/P (Judgement / Percepção).  

As diferenças principais5 entre as propostas de Keirsey e a de Jung são assim 

apresentadas por Ramos da Silva:  

 

De modo geral, Keirsey e Bates introduzem, em relação à tipologia 
junguiana, dois aspectos diferenciadores. O primeiro relaciona-se à 
introversão e extroversão, consideradas não mais como atitudes ou 
dimensões básicas mas como um par de dimensões no mesmo grau 
de igualdade com as demais, cuja importância é, de certa forma, 
minimizada pelos autores. O segundo aspecto relaciona-se à 
introdução do par de preferências denominadas percepção / 
julgamento ou atitude judicativa (P/J). Essas diferenciações 

                                            

4 http://www.keirsey.com/4temps/overview_temperaments.asp. Acesso em 18-12-10. 
5 Para uma análise mais completa, veja-se: Silva, Maria de Lourdes Ramos da: Personalidade e 

Escolha Profissional – subsídios de Keirsey e Bates para a orientação Vocacional, São Paulo, EPU, 
1992, pp. 31 e ss. 
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atribuem à tipologia apresentada pelos autores um caráter 
inovador, que a diferencia da tipologia original de Jung e de 
Myers-Briggs.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Op. cit., p. 43. 
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2.2 “Átomos” e “Moléculas” em Keirsey  

 

 

 

 

 

Penso que o melhor modo de apresentar a visão keirseyana de temperamento 

é por meio de uma comparação: o temperamento será basicamente uma “molécula”, 

uma composição – em nível original e superior – da união de dois “átomos” de 

preferências básicas.  

Para DK os temperamentos se configuram, assim, como quatro possíveis 

combinações, aliás assimétricas. 

Começa-se indagando se a pessoa tem uma preferência S ou N (Sensible ou 

iNtuition): S é a preferência por fatos, o realismo dos fatos, “pé no chão”, sem 

contemplações, sem devaneios: achar que os fatos falam por si. Para 

compreendermos o N - em contraste com o S -, recorramos, uma vez mais, a M. L. 

Ramos da Silva:  

 

Enquanto a pessoa realista e sensata (S) é geralmente prática, não 
tolera falta de bom senso e é cuidadosa na observação dos detalhes, 
a pessoa intuitiva é geralmente inovativa, utiliza metáforas, 
imagens vívidas, convive com devaneios e desfruta a fantasia e a 
ficção. A pessoa que se caracteriza pela sensatez  acredita nos 
fatos, lembra-se deles, aprende com a experiência e, quando 
conversa e interage com outras pessoas, está basicamente 
interessada em suas experiências, em suas histórias de vida. Para a 
pessoa intuitiva, que Keirsey/Bates denominam com a letra N (2ª. 
letra da palavra intuição) para não a confundir com a letra I, de 
introversão, o possível está sempre diante dela, excitando-a e 
atraindo sua imaginação, pois, para ela, a vida é repleta de 
possibilidades. Por essa razão, trabalha principalmente no tempo 
futuro e com ideias complexas, procurando organizá-las num todo 
harmônico. Essas visões e intuições podem manifestar-se em 
qualquer âmbito do conhecimento, como na filosofia, nas artes e na 
vida social. A pessoa realista também possui intuições, mas como 
não lhes dá muita importância, ignorando-as e não confiando nelas, 
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estas acabam por ficar estáticas e paralisadas. Por outro lado, a 
pessoa intuitiva, como tende a ignorar a realidade, acaba perdendo 
contato com o ambiente que a cerca. O intuitivo vive na 
antecipação: tudo o que é, é percebido apenas como um ponto de 
referência e, por essa razão, experimenta frequentemente uma vaga 
sensação de insatisfação e de inquietude, aborrecido com a 
realidade presente, já que está sempre voltado para as 
possibilidades de mudança ou de aperfeiçoamento do real. 
Consequentemente, pode passar de uma atividade a outra sem 
terminar nenhuma delas. Para a pessoa realista, o intuitivo se 
configura como uma pessoa inconstante, "voadora". A pessoa S 
configura-se para o intuitivo como exasperantemente lenta em 
perceber as possibilidades do amanhã, muito "pés no chão" (...) 
Finalmente, enquanto a pessoa realista valoriza a experiência, a 
sabedoria do passado e é essencialmente prática, a pessoa intuitiva 
valoriza a intuição, a visão de futuro, é mais especulativa e voltada 
para a inspiração do momento (...) as palavras-chave que 
caracterizam a pessoa intuitiva são: possível, fantasia, ficção, 
imaginação7.  

 

Uma vez estabelecida essa primeira distinção (S/N), se a preferência for S, o 

tipo de temperamento se complementa com a união com um dos dois átomos da 

oposição P/J. Assim, temos já dois dos quatro possíveis temperamentos: SP e SJ.  

P é a preferência por situações abertas, por agir sem procedimentos-padrão, 

rotinas, esquemas e prazos; já a preferência J é pelos procedimentos bem-ordenados, 

com normas estabelecidas, prazos etc.  

O temperamento SP move-se pela ação, pela ação impulsiva; pela busca do 

prazer, do lúdico. Ou em um artigo mais recente de Ramos da Silva:  

 

Em função das reações que o caracterizam, o tipo SP (realista 
perceptivo) necessita de ação e liberdade, repudiando planos e 
objetivos a longo prazo. Indiferente a hierarquias baseadas em 
títulos e regulamentos rígidos, é o mais fraternal de todos os tipos e 
o mais apto a resolver situações de crise. O tipo SJ (realista 
judicativo), ao contrário, não gosta de improvisações e adapta-se 
com facilidade aos regulamentos, às regras e aos diversos modos 
de trabalho nas organizações, respeitando sempre as hierarquias. 

                                            

7 Op. cit., pp. 39-40. 
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Por essa razão, o dever e a responsabilidade em relação a tudo que 
lhe diz respeito representam suas características pessoais 
marcantes.8 

 

Se a preferência for N, a complementação – como dizíamos, assimétrica – 

dar-se-á com algum dos “átomos” do par F/T, respectivamente, a preferência pela 

abordagem pessoal e sensível (F de Feeling) em oposição à abordagem fria e 

“objetiva” (T de Thinking).  

No artigo citado, Ramos da Silva resume os correspondentes temperamentos 

NT e NF:  

 

O perfil NT (intuitivo racional) orienta-se para a competência, a 
capacidade e o saber. Aprender é uma preocupação constante, já 
que é o mais autocrítico de todos os perfis, sentindo compulsão 
para modificar o ambiente em que atua. O NF (intuitivo sensível), 
por sua vez, orienta-se essencialmente para a sua auto-realização e 
a defesa de sua individualidade, integridade e coerência interna, 
trabalhando mediante uma visão de perfeição interior. 

 

Calegari e Gemignani9, num dos mais recentes estudos sobre DK produzidos 

entre nós, dão exemplos dos temperamentos com personalidades brasileiras.  

SP: Juscelino Kubitschek, Carmen Miranda, Ayrton Senna e 
Cândido Portinari 

SJ: Duque de Caxias, Rachel de Queiroz, Roberto Marinho e 
Irmã Dulce 

NF: Dom Hélder Câmara, Chico Xavier, Sérgio Vieira de 
Mello e Clarice Lispector. 

NT: Assis Chateaubriand, Mário Henrique Simonsen, Santos 
Dumont e Lina Bo Bardi. 

 

                                            

8 Silva, Maria de Lourdes Ramos da  “O Referencial de Keirsey e Bates como um dos Fundamentos 
da Ação Docente”, Revista Mirandum, São Paulo, CEMOrOc-Feusp / IJI-Univ do Porto, 2003, N. 14. 
http://www.hottopos.com/mirand14/malu.htm, acesso em 19-12-10.  
9 Calegari, Maria da Luz & Gemignani, Orlando. Temperamento e carreira, São Paulo, Summus, 
2006.  
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Com a combinação desses 4 temperamentos com as preferências I/E e o outro 

par surgirão os 16 (sub) tipos (ou, em outras análises de Keirsey, que desconsideram 

o par E/I, 8 (sub)tipos)): 

ARTISAN GUARDIAN RATIONAL IDEALIST 

Promoter (ESTP) Supervisor (ESTJ) Fieldmarshal (ENTJ) Teacher (ENFJ) 

Crafter (ISTP) Inspector (ISTJ) Mastermind (INTJ) Counselor (INFJ) 

Performer (ESFP) Provider (ESFJ) Inventor (ENTP) Champion (ENFP) 

Composer (ISFP) Protector (ISFJ) Architect (INTP) Healer (INFP) 

(fonte: site oficial de Keirsey: http://www.keirsey.com/aboutkts2.aspx Acesso em 20-12-10) 

 

Não é o caso nesta tese de descrever todos esses tipos; bastar-nos-á 

apresentar, por ocasião do confronto com os correspondentes personagens, as 

principais características daqueles que analisaremos mais detidamente em nosso 

trabalho: o ESFP (Raymond), o ESTJ (Debra, esposa de R); o ISTP (Frank, pai de 

R), a ESFJ (Marie, mãe de R) e o caso fronteiriço (NF/SJ) Robert. E também, com 

menos desenvolvimento, alguns personagens secundários.  
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