
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Visão Geral da série Everybody Loves Raymond  
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3.1 A série televisiva Everybody Loves Raymond  

 

 

 

 

 

Após a introdução à teoria de Keirsey, passemos ao outro pólo básico de 

nossa pesquisa: a série ELR.  

Por estarmos interessados em capturar as reações dos tipos no quotidiano, 

optamos por uma situation comedy, gênero no qual a televisão americana é 

insuperável, embora a produção brasileira nesse campo apresente notáveis 

realizações, desde a cult “Família Trapo” (com o imortal Ronald Golias) até a ainda 

recentemente extinta “Toma lá, dá cá”, passando por “A grande família”, “Sai de 

baixo” e “Os Normais”.  

ELR, produzida por Phil Rosenthal, pareceu-nos objeto privilegiado para este 

estudo, pela própria configuração dos personagens, em geral, nítidos e coerentes 

tipos keirseyanos; pelos roteiros sugestivos e pela rica variedade de situações vividas 

pela família nas mais de 70 horas da série.  

As situações propostas costumam ser muito plausíveis e realistas 

(naturalmente, há algumas cenas exageradas ou inverossímeis, afinal trata-se de uma 

sitcom: situation comedy). 

Os episódios, que duram cerca de vinte e dois minutos, têm, geralmente, uma 

estrutura fixa (condicionada, obviamente, pelo espaço de publicidade dos 

patrocinadores): uma rápida cena inicial – pode ser uma piada isolada ou a 

introdução do enredo –, seguida do corpo do episódio e um breve epílogo.  

É comum entre roteiristas e diretores de séries e novelas recorrer a teorias da 

personalidade para criar seus personagens: as quatro protagonistas de Sex and the 

City, por exemplo, correspondiam com muita exatidão aos 4 tipos de temperamento 

de Keirsey: Carrie é a NF; Samantha, a SP; Charlotte, SJ; e Miranda, NT.  
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No caso de ELR, a tipificação também é nítida: como veremos, o próprio 

título da série quase que pressupõe necessariamente que o personagem central, 

Raymond, seja um ESFP.  
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3.2 O realismo da criação: os personagens de ELR 

 

 

 

 

 

Faremos neste tópico uma primeira breve apresentação dos personagens de 

ELR1 (muito ampliada, naturalmente, nos capítulos dedicados a cada personagem).  

A construção dos personagens é realista, no sentido de que eles não são 

nenhum ideal: têm qualidades, mas também notórios defeitos (todos têm seus 

egoísmos, mentem frequentemente etc.); a proposta da série é a de que os 

espectadores não se liguem a eles como heróis, mas que se vejam a si mesmos e a 

membros de suas próprias famílias retratados neles: qual família não tem, digamos, 

uma tia controladora como Marie; um troglodita como Frank; etc.?  

Daí também, talvez, a opção por personagens principais com preferência S: R 

(ESFP), D (ESTJ), M (ESFJ) e F (ISTP). Segundo Keirsey (PUM2, p. 61) os S são 

cerca de 85% da população e os N 15%; os S são mais facilmente encontráveis e 

mais “visíveis” em seu modo realista de ser.  

Nunca é demais insistir no fato de que a tipologia de Keirsey não tem alcance 

moral: não existem tipos “bons” ou “maus”: pode-se ser ético ou anti-ético sendo 

ESTP, INFJ etc. Mas, naturalmente, há virtudes e vícios que, por assim dizer, se 

ajustam melhor a determinados casos; típicos de cada temperamento. Geralmente 

sem estridências, ELR tende a acentuar as qualidades – boas e más – de seus 

personagens, precisamente pela necessidade “literária” de deixá-los mais claros e, 

por vezes, quase caricatos. Assim, Marie não vai ser simplesmente boa cozinheira, 

será excelentíssima; Raymond não vai ser querido por alguns, mas por todos; Frank 

não pode ser só desleixado, mas realmente desleixado etc. Mesmo a normalidade de 

Debra é uma notável normalidade, que inclui “na medida certa” defeitos normais 

como a impaciência com os egoísmos de Ray...   

                                            

1 Neste tópico e no seguinte, valemo-nos de algumas informações que se encontram em 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Everybody_Loves_Raymond_characters (acesso em 23-12-10). 
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Personagens realistas, redondos e tridimensionais, como muito bem resumiu 

o renomado crítico Patrick Gilchriest2:  

 
Each character is very three-dimensional, and believable. You find 
yourself relating to them more and more with each passing 
episode. 

 

É inevitável uma comparação: o realismo de ELR se oferece como um 

contraponto a uma clássica série na história das sitcom da TV americana e que 

alcançou enorme sucesso também no Brasil...: “Papai sabe tudo”3 (Father Knows 

Best). Série paternalista e conservadora ao extremo; nela todos os problemas se 

resolvem quando a sábia autoridade do marido/pai entra em ação.  

 

 

Os felizes filhos do “Papai sabe tudo” 

 

Naturalmente, Ray e Robert, como tantos daquelas gerações, cresceram 

assistindo a Father Knows Best. O contraste é, por vezes explícito, como em I, 13 

(Debra’s sick). Debra está doente e Ray deve cuidar dos filhos (a mais velha, Ally, e 

os gêmeos de quase 2 anos: Michael e Geoffrey). Raymond, negligente, leva o 

                                            

2 “Review” para Amazon Books http://www.amazon.com/review/R2FYA92AZJM3RN (acesso em 
23-12-10). 
3 Seriado de televisão estadunidense. Começou a ser transmitido no rádio, em 1949, e estreou na 
televisão em 1954, permanecendo no ar até meados da década de 1960, num total de 203 episódios. 
No Brasil, foi transmitido na década de 1960, pela TV Tupi; na década de 1970, pela Rede Globo; e 
na década de 1980, pela TV Cultura. Era estrelada pelo ator Robert Young, que representava Jim 
Anderson, o pai “sensato” e sabichão de uma família feliz, composta por ele, sua esposa Margareth, 
interpretada por Jane Wyatt, e seus três filhos: Betty (Elinor Donahue), Bud (Billy Gray) e Kathy 
(Lauren Chapin). 
 “The Sitcom Of Our Times” (23-12-04) http://tv.insidepulse.com/2004/12/23/30439/ 
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gêmeo “errado” ao médico; quando é objeto de riso de toda a família, Robert, 

sarcástico, comenta: “Yeah, like ‘Father knows best’”.  

Ou, em outro memorável episódio de pai descuidado, intitulado precisamente 

“Father knows least” (II, 2), em trocadilho de contraponto ao “Papai sabe tudo”.  

Naturalmente, diga-se de passagem, não faltam críticas a ELR como uma 

nova forma de machismo4; críticas que procedem, mas o problema não está em ELR, 

mas na sociedade que a série retrata...  

Seja como for, antes de atirarmos a primeira pedra contra ELR, pensemos nas 

sitcoms brasileiras – digamos “A Grande Família” ou “Toma lá da cá” (para não 

falarmos do humor preconceituoso de “Zorra Total”, “Casseta e Planeta” ou da 

“Escolinha do Sidney Magal”) –, que são pelo menos tão machistas quanto ELR e 

não estão muito preocupadas em tratar de modo politicamente correto a questão do 

gênero ou da discriminação (felizmente, no que diz respeito à questão racial, há no 

Brasil algum auto-policiamento, o que nem sempre impede uma forma mais sutil de 

veicular preconceito).  

Pelo menos, a família Barone explicita seus preconceitos, como que 

envergonhadamente (à exceção de Frank): raciais, de opção sexual, sociais etc. Por 

exemplo, o episódio IX, 11, não por acaso intitulado The Faux Pas, é uma 

escandalosa sucessão de escorregadas nesse sentido...  

Neste trabalho só trataremos desses preconceitos na medida em que sejam 

significativos para o tipo em questão.  

Falando em realismo da série, um fato interessante é que muitas situações são 

calcadas na vida real de Ray Romano, o ator que interpreta Raymond Barone.  

                                            

4 Johnson, Alan G. The Gender Knot – unraveling our patriarchal legacy  Philadelphia, Temple 
University Press, 2005, p. 31. " As I grew up watching movies and television, for example, the 
message was clear that men are the most important people on the planet because they're the ones who 
supposedly do the most important things as defined by patriarchal culture. They’re the strong ones 
who build, the heroes who fight the good fight, the geniuses, writers and artists, the bold leaders and 
even the evil – but always interesting – villains. Even God is gendered male. Among the many 
consequences of such messages is to encourage men a sense of entitlement in relation to women--to be 
tended to and taken care of, deferred to and supported no matter how badly they behave. In the typical 
episode of the television sitcom, Everybody Loves Raymond, for example, Ray Barone routinely 
behaves toward his wife, Debra, in ways that are insensitive, sexist, adolescent, and downright stupid, 
but by the end of each half hour we always find out why she puts up with it year after year--for some 
reason that's never made clear, she just loves the guy. This sends the message that it's reasonable for a 
heterosexual man to expect to 'have' an intelligent and beautiful woman who will love him and stay 
with him in spite of his behaving badly toward her a great deal of the time." 



 50 

Como em tantos outros episódios das primeiras temporadas, In-laws (I, 8) 

começa com a inserção de um mini-sketch preliminar de cerca de um minuto; e 

independente do enredo que se segue.  

No caso, Ray e Debra contemplam a filha Ally: 

 

R.: Take a look at your daughter.  

D.: Yeah, so? She looks happy.  

R.: She's happy. That's very happy.  

D.: What, should we call a doctor, Ray?  

R.: I'm just saying, look how good it is to be five. You're truly 
happy at five. Your happiness peaks at five.  

D.: Come on. I'm happy.  

R.: You're not that happy. You can't be. Look at her. Ally, what are 
you thinking of?  

A.: Candy.  

R.: Candy! You're that happy? When was the last time you 
daydreamed about candy? You can't do that as an adult. Try, you 
don't get far. Candy. Cavities. No money. Who am I? Why am I 
here? What am I doing? Am I gay? See? Candy doesn't work.  

A.: Try this candy.  

D.: Happy now?  

R. (em êxtase com a balinha que Ally lhe deu): Candy...!  

 

  
 
Na leitura do livro de crônicas, Tudo e mais uma surpresa, de autoria do 

próprio Ray Romano, percebe-se imediatamente que diversas situações do 
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personagem que ele interpreta, Ray Barone, são tomadas de sua vida real: uma filha 

Alessandra (Ally), filhos gêmeos etc. e diversas gags de ELR, como a acima: 

 

Uma vez, estava indo de carro com minha filha de três anos para o 
supermercado, e fiquei vendo ela olhar fixamente pelo vidro 
traseiro durante 15 minutos, com um sorriso no rosto.  

"Alexandra, em que você está pensando?"  

"Bala."  

Bala. Bala!  

Você já foi mais feliz do que isso? Não foi, não adianta se 
enganar! Quando foi a última vez em que você sonhou 
acordado com bala? Tente fazer isso aos 40. Acredite em 
mim, você não vai conseguir chegar longe. "Bala... hum... 
cáries. Cáries... sem dinheiro, quem sou eu, por que estou 
aqui, será que sou viado?" Não tem espaço para bala no 
sonho acordado de uma pessoa de 40 anos5.  

 

Como já dissemos, outro fator a dar realismo à série é que, geralmente, os 

personagens referem-se a marcas comerciais (canções, programas de TV etc.) reais 

com a naturalidade exigida pela cena.  

A foto oficial do site da Sony Television apresenta os Barone do modo 

tradicional e estereotipado dos shows americanos:  

 

 
Robert, Frank, Debra, Raymond e Marie 

(http://br.canalsony.com/shows/everybody-loves-raymond) 

 
                                            

5 Romano, Ray Tudo e mais uma surpresa. Rio de Janeiro, Frente, 2001, p. 167. 
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Nos tópicos seguintes faremos uma apresentação breve de cada um dos cinco 

personagens principais de ELR, procurando descrever sua situação de vida e 

deixando os aspectos de tipo de temperamento para os capítulos posteriores. 

Apresentaremos também alguns dos personagens secundários, na medida do 

interesse para essas nossas análises e discussões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

3.3 Raymond Barone (interpretado por Ray Romano)  

 

 

 

 

 

  
O par de fotos de cada personagem deste e dos próximos tópicos deste capítulo são de: 

http://tv.yahoo.com/everybody-loves-raymond/show/465/photos/1 (acesso em 23-12-10) 

 

É o personagem central da série. Os Barone são ítalo-americanos, todos de 

classe média. Ray é jornalista de esportes em um importante jornal nova-iorquino. 

Mora em uma rua tranquila de Long Island com sua esposa Debra e os filhos: Ally 

(com 5 anos no início da série e com 14 no final) e os gêmeos idênticos: Michael e 

Geoffrey (com quase 2 anos no início da série e com 11 no final).  

Os pais de Raymond, Frank e Marie, moram na casa em frente, junto com seu 

irmão mais velho Robert (na maior parte das temporadas, até que Robert se case), o 

que torna impossível qualquer privacidade de Ray e D, uma vez que sua casa é 

constantemente assediada, invadida sem prévios avisos por Frank, Marie e Robert.  

Os filhos Ally, Michael e Geoffrey, ao longo dos anos de produção de ELR, 

vão crescendo naturalmente. 

Marie, mãe superprotetora, encarregou-se praticamente sozinha da educação 

de Raymond e Robert; enquanto Frank, no extremo oposto de Marie, foi o pai 

ausente e durão. Entre os efeitos dessa educação da super-mãe estão a dependência 

de R e Rb em relação a ela; a rivalidade entre eles; a imensa carência afetiva de Rb, 
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sempre preterido (R é claramente o favorito de M), o sentimento de culpa de Ray e a 

dificuldade de expressar sentimentos, também por conta da falta de afeto do pai.  

Ray, como ESFP típico, é um entertainer (PUM1), cria piadas e tiradas 

divertidas com incrível rapidez e facilidade, faz de tudo para evitar discussões e 

conflitos e é extremamente liberal com os filhos (talvez mais por comodidade do que 

por amor à liberdade, também esta uma qualidade originária dos SP).  

Com um temperamento tão leve e agradável de ESFP, não é de estranhar que 

todos gostem dele.  

Outras constantes na série são o fato de Raymond só raramente e com má 

vontade ajudar Debra nas tarefas domésticas (em geral, desastradamente) e na 

educação dos filhos. A tendência constante dos três homens é a de instalaram-se no 

sofá para ver televisão, comendo salgadinhos. A família Barone é católica, de missa 

dominical (exceto Ray, que é menos praticante), e os filhos estudam num colégio de 

freiras Our Lady of Faith. 
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3.4 Marie Barone (interpretada por Doris Roberts)  

 

 

 

 

 

  
 

Controladora, invasiva e super-protetora (alegando que tudo o que faz é para 

cuidar da família), é perfeita nas tarefas de dona de casa: insuperável na cozinha, na 

limpeza etc.  

Por detrás desses “cuidados” e da doce aparência externa, de quem parece 

sempre disponível para ajudar, está o desejo de controle e a constante vontade de 

mostrar a incompetência da nora Debra em tudo o que se refere ao cuidado do lar, 

alfinetando-a especialmente na culinária (ou também sarcasticamente lavando de 

novo as roupas das crianças que D tinha acabado de lavar).  

Sobre a outra nora, Amy, Marie não se preocupa tanto: afinal, segundo Frank, 

Marie nunca superou o fato de Debra ter se casado com seu queridinho Raymond (há 

na série algumas poucas alusões também ao oculto desejo de R de ter uma esposa 

como sua mãe...).  

A preferência por Ray é, desde a infância, ostensiva e Robert sempre se 

ressente por isso: problemático, entre culpas e cacoetes, ele anda sempre em busca de 

aprovação.  
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O único que (relativamente) escapa ao controle de M é Frank, que “se 

defende” exercendo sua natural grosseria (assentada em um tipo ISTP), 

especialmente com a esposa.   
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3.5. Debra Barone (interpretada por Patricia Heaton)  

 

 

 

 

 

  
 

Foi educada por pais ricos, viajados e cultos, Warren e Lois Whelan; embora 

D nunca dê importância ou pretenda afirmar essa sua superioridade social ou de sua 

diferenciada formação intelectual universitária.  

Ao saber que está grávida de gêmeos, comete o enorme erro de aceitar 

(apesar dos veementes protestos de R) a oferta de F e M de ficar numa “casa maior”: 

em frente à casa dos sogros...  

Debra está frequentemente estressada com as tarefas do lar, missão que 

(como típica ESTJ) ela assume com grande responsabilidade, embora seja péssima 

cozinheira e não tenha os talentos de Marie para ser uma boa dona de casa. 

Tende a se impacientar facilmente, a gritar e a reclamar ante o descaso de 

Raymond pelas tarefas da casa e os assuntos sérios da educação dos filhos (no 

quesito brincar, Ray é insuperável).  

Ray frequentemente quer ter relações sexuais com D, que quase sempre se 

recusa (“Ray, pare com isso, já fizemos sexo nesta semana” (VII, 17)).  

Ama de verdade Ray, mas como boa SJ, só aceitou casar-se com ele depois 

de alguns anos de pedidos, quando Ray, finalmente, arrumou um bom emprego que 

lhes desse segurança (I, 1).   
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Na cama, à noite, sempre vemos D aplicando seus cremes ou lendo um livro. 

Antecipando análises posteriores, note-se que enquanto os personagens SJ (Marie e 

Debra) são dadas à leitura e valorizam extremamente a educação escolar, é 

inimaginável o ISTP Frank lendo um livro (exceto o manual de ferramentas, claro) e 

o ESFP Raymond só lê revistas de esporte. Como veremos, Marie dedica boa parte 

de um episódio (VII, 3) a tentar em vão que R supra suas enormes lacunas nesse 

campo, e leia o básico da literatura de seu país: Mark Twain. Sobre a aversão dos SP 

ao sistema escolar (naturalmente, a escola – em todos os lugares e épocas – é 

território dominado pelos SJ) falaremos oportunamente.  

Realmente dedicada à família e, em geral, com opiniões equilibradas, Debra 

é, digamos, o personagem normal, sensato de ELR. A essa normalidade, é dedicado 

todo o episódio I, 21 Fascinatin’ Debra, que analisaremos no capítulo 7. 

Participa ativamente da APM da escola dos filhos, à qual R tem uma mal 

disfarçada aversão.  
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3.6. Robert Barone (interpretado por Brad Garrett) 

 

 

 

 

 

  
 
O irmão de Ray, forte e muito alto, de voz trovejante quando irritado, é cheio 

de cacoetes, como o de tocar o bocado de comida no queixo antes de levá-lo à boca, 

desenvolvidos talvez por conta da clara preferência da mãe (e de todos) pelo caçula 

Raymond. 

Apesar da onipresente rivalidade e das desavenças fraternas – em ambos, o 

imaturo espírito de competição mútuo, mesmo em bobagens; as pequenas brigas 

sempre presentes; as constantes alfinetadas verbais (tão comuns entre irmãos) –, 

Robert sente um profundo afeto de irmão por R e procura cuidar dele.  

Robert, policial há mais de vinte anos (ao longo da série é promovido a 

sargento e a tenente), é responsável e inflexível; mas, fora de suas funções, tem um 

coração terno e sensível (especialmente para com os sobrinhos), é o gentle giant
6, o 

João Grandão, um cara legal e um tanto desengonçado, embora também impulsivo e 

                                            

6 Hay, Alex “Robert from Everybody Loves Raymond Character Analysis” 

http://ethicallyinsane.blogspot.com/2008/10/robert-from-everybody-loves-raymond.html 
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sujeito a explosões de ira, sobretudo ante as injustiças: é a consciência moral dos 

Barone e seu senso ético é aguçado, sendo o único NF da família.  

Depois do divórcio com Joanne (poucos episódios), volta a morar com os 

pais. Namora a melhor amiga de Debra, Amy, por anos e finalmente se casam no 

final da 7a. temporada. 

Uma das tantas ambivalências de Robert é a de, apesar de, no fundo, amar seu 

irmão, manifesta incontida alegria quando R se dá mal e não aceita ser passado para 

trás por ele, nunca deixando de buscar revanches e vinganças.  

Além de Raymond ser o preferido da mãe (fato óbvio, embora Marie insista 

em negar), incomoda-o o fato de que R seja bafejado com todos os dons do destino, 

enquanto ele só se dá mal... Já no primeiro episódio da série, Robert, ao saber de um 

troféu que o irmão ganhou como jornalista, desabafa (e “sem querer” explica o nome 

da série):  

 

Everybody loves Raymond. I go to work, people shoot at me. Ray 
goes to work, people do the wave. 
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3.7 Frank Barone (interpretado por Peter Boyle) 

 

 

 

 

 

  

 

Marido de Marie e pai de Ray e Robert, Frank é o típico durão, teimoso e 

grosseirão, veterano da guerra da Coreia (assunto recorrente em suas conversas...). 

Sempre se acha com razão e nunca pede desculpas.  

Frequenta um clube masculino de velhotes decadentes, o Caribou Lodge 

(com sauna, piscina aquecida onde todos nadam nus, jogam baralho, falam das 

doenças etc. ).  

Frank diz tudo o que lhe vem à cabeça (especialmente para agredir 

verbalmente Marie), vive dizendo palavrões (seu favorito é a exclamação “Holy 

Crap!, equivalente ao nosso: p* m*!). 
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Frank é o homem que não se lembra de puxar o zíper da braguilha e não se 

importa de ir buscar o jornal no jardim em cuecas.  

Machão, homófobo ao extremo, ridiculariza qualquer gesto sensível 

(impróprio de machos) de Ray ou Robert, chamando-os de Nancy, Shirley ou Mary 

Alice...  

Frank é o homem dos consertos; para ele, chamar um profissional – 

encanador, eletricista, carpinteiro etc. – é um desperdício de dinheiro e ofensa 

pessoal. Mesquinho, ele valoriza cada centavo (coleciona cupons de descontos 

irrisórios, permite-se comer “amostras” no supermercado sem pagar etc.).  

Tenha-se em conta que essas características (junto com o fato de ser ISTP) 

devem-se também a fatores como idade, um pai repressor, frustrações profissionais 

(Frank deixou de trabalhar, mas sem conseguir propriamente uma aposentadoria, 

embora a família não passe por apertos financeiros) etc.  

Como pai, Frank também é do tipo durão: sentimentos e afetos só servem 

para amolecer e formar “Nancys”.  

Apesar das constantes trocas de pesados insultos entre F e M, eles, no fundo, 

se amam, é o típico casamento SFJ-STP: Marie, que tem uma veemente necessidade 

de cuidar, volta-se para o instável STP, que necessita ser cuidado. Quando Marie 

retorna após um fim de semana fora (III,17), uma surpresa: Frank recebe-a 

carinhosamente (pois só na ausência valorizou seus cuidados!), abraça-a e diz: 

“Marie, My Marie. I missed you so much. It’s been hell without you”. Seu amor por 

Marie está muito ligado à fartura e qualidade da cozinha.  

Outro raro momento de manifestação de afeto dá-se em III, 16: de noite, M e 

F estão no quarto, M passa creme no rosto; F senta-se a seu lado e carinhosamente 

remove o creme porque ele gosta mais dela “without the crap”... Mas, em 99% dos 

casos, é o grosseirão espontâneo e que não acata regras.  

Temperamento marcante, é em torno dele que giram alguns personagens 

secundários (como veremos mais adiante), como os sogros dos filhos, cujos 

temperamentos formam ótimo contraste frontalmente com o ISTP Frank.  
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Assim, em certo sentido, junto com Raymond, é seu pai Frank o centro da 

série, que, nesse recorte, poder-se-ia chamar: “Frank hates Everybody” – de acordo 

com a fala de Marie (VII, 13) para Raymond: “Your father hates everybody.” E 

Frank se defende: “There's only some people I hate. The rest I tolerate”. 
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3.8 Uma amostra dos personagens principais em ação 

 

 

 

 

 

Dentre todos os episódios de ELR, há um especialmente interessante porque 

coloca todos os personagens em ação, exercendo suas características típicas de modo 

muito claro. Serve, assim, como excelente introdução às análises que faremos em 

outros capítulos.  

É “The disciplinarian” (VII, 15) e vale a pena acompanhar a sequência 

inicial, com as típicas discussões entre cônjuges SP x SJ, quanto à educação dos 

filhos. Ray, como SP, privilegia a liberdade e o brincar; Debra, SJ, o dever e a 

ordem. 

Ray, Robert, Marie e Frank estão sentados na sala de estar em casa de Ray; 

Debra está por perto, ocupada com algo. Descem agitadamente para a sala os gêmeos 

Michael e Geoffrey e se lançam nos braços do pai, que já começa a fazer piada com 

eles: 

 

The twins:  Daddy, we're going outside, okay? 

R.: All right. Don't throw rocks. 

 

(Debra surge e corta-lhes o caminho para o quintal.) 
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D: Wait wait wait. Did you two clean your room? 

The twins: Daddy said we could go outside. 

D: Oh, nice try. That room is a disaster area, and I asked you two 
to clean it half an hour ago. 

(os gêmeos voltam-se para o pai, como que pedindo uma 
confirmação da permissão) 

 

R: Maybe they can go outside and finish up a little later. 

D (zangada): No, Ray! What are you doing? You two get upstairs 
and clean your room right now!. 

(Os gêmeos novamente voltam-se para o pai; R dá de ombros, 
como quem, impotente, diz: “Que vamos fazer?”) 

The twins: Mommy's mean! 

D (em tom ameaçador): Ray, can I speak to you in the kitchen for a 
minute? 

R (volta-se para Marie em tom de súplica infantil e graceja): Ma, 
can I go outside? 

D (nervosa): Ray, I want to talk to you. 

(Ally, vestida de bandeirante, desce a escada):  

Ally: Hi, Grandma. Hi, Grandpa. 

M: Hello, dear. Oh, Frank, doesn't Ally look nice in her Frontier 
Girl uniform? 

F (desinteressado): Great. When's cookie season? (Frank, 
constantemente pensando em guloseimas, só lembra que as 
escoteiras nos EUA promovem festivais de cookies)  

Ally: In the spring. 

F (sem tirar os olhos da TV): I'll see you then. 
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M: Have a good time, sweetheart. Have fun. 

 

 

D: I'll be right there, sweetie. (Em seguida, dirige-se a R) I guess 
we'll talk later 'cause I have to take Ally to her meeting. You make 
sure the boys clean that room! 

M (alfinetando D): Oh, Debra, I'll clean up. ln fact, I'll give the 
whole upstairs a once-over. And then the downstairs. 

D (irônica e irritada): Thank you, Marie, but the boys can do it 
themselves. 

M: Boys should play. I hardly ever used to make Raymond tidy up. 

D (irônica e irritada): I know, Marie, and thank you for that. 

Rb (despeitado): For Raymond, it was, ''Don't worry, go play.'' 
What I got was, ''Robbie, dust the ceiling!''. 

R: So you know, my mom's got it all covered, all right? 

D: Ray, you make sure that the boys do it themselves. And for 
once, don't be afraid to be the bad guy. 

R: What do you mean? 

D: I mean, you always get to be Captain Good Times around here, 
and Mommy is the evil witch who shows up to spoil everybody's 
fun. 

F: No, that's Ray's mommy. 

M: Debra, when it comes to discipline, it's only natural for one of 
the parents to be the bad guy. 

F: I was the best bad guy ever to walk the streets of 
Lynbrook. These two knew not to mess with me. When they were 
up to their usual monkeyshines, all l had to do was give 'em ''the 
step.'' 
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D: What's that? 

(F levanta-se e faz “o passo” ameaçador; R e Rb se atemorizam...) 

 

 

D: Nobody has to be the bad guy if you would just be firmer in 
setting limits for the kids. But I know you. You're worried if you 
do, they won't like you. 

R: No, no. 

D: Yes. 

Rb (confirmando D contra R e imitando na voz e no gesto os 
carinhos de M para R): Yes. It's sad, really. This obsession with 
being liked by everyone has now contaminated your child-rearing. 

 

 

R: Do me a favor. I've got an air freshener in the car. Could you 
hang it off your nose? 
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M: There's no reason for Raymond to be the bad guy when 
Debra's so naturally good at it. 

D: l'm not good at it. 

M: That was a compliment, dear. When my boys acted up, all I'd 
have to say is, ''Wait till your father gets home.''  

D: I would love to be able to do that, but whenever I say, ''Wait till 
your father gets home,'' the twins say, ''Great. He works for us.'' 

R: Yeah yeah. Okay. 

M (rindo e fazendo carícias infantis em R ): That's just the way 
it goes, honey. How could you ever be the bad guy? 

 

 

R: Stop it! 

Rb (pegando no queixo de R e com voz “maternal”): Who's 
the bad guy?  

R (afasta Rb bruscamente)  

Rb: Oh, we've touched a nerve. 

R: Did not. Shut up. 

Rb: Touched a nerve! Touched a nerve! 

D: Hey, listen, if you'd just lay down the law once in a while, 
maybe the twins would respect you more. 

R:  They respect me! 

D.: They do? When? When you tell them to get dressed and I find 
them watching TV with their pants on top of their heads? 

R: I'm a fun dad. 

D.: Yeah, well, you've got the ''fun'' part right. 
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R.: What's that supposed to mean? 

 

 

Rb: You're a lousy dad. 

D.: I've got to take Ally. I'll be back in a little while. 

 

 

Naturalmente, Ray não tem sucesso na missão e o episódio prossegue na 

mesma linha: o cônjuge SJ (Debra) acusando o pai SP (Raymond) de irresponsável, 

incapaz de estabelecer limites para os filhos, de fazer o papel de pai legal e 

brincalhão, deixando o papel de megera para a SJ etc.  
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