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Introdução  

 

Professor emérito da Universidade do Estado da Califórnia, em Fullerton, o 

psicanalista David Keirsey foi responsável pela criação de uma metodologia de análise 

do temperamento. Apresentada inicialmente no livro "Please, Understand Me" (1984), 

o Keirsey Temperament Sorter dialoga com os tipos psicólogicos propostos por Carl 

Jung, em 1921, e mais tarde codificados por Isabel Briggs Myers e Katharine Cook 

Briggs. Sua inovação deve-se à organização desses tipos em quatro grupos: Guardians 

- SJ (Guardiões), Idealists - NF (Idealistas), Artisans - SP (Artesãos) e Rationals - NT 

(Racionais). 

Como descrevem Lauand e Taciro Jr. no artigo "Reflexões sobre o teste de 

Keirsey1: traduzir ou comentar?", o estudo tem início com a análise da preferência S 

ou N (Sensible ou iNtuition)2. 

 

“(...) 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. 

(...) 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). [o 

quarto par é I / E – Introversão / Extroversão].” 

 

                                                 
1 Mestranda em Educação (Umesp). 
2 Nesta introdução, seguimos de perto os dados básicos do projeto de Lauand e Taciro Jr., também 

apresentados (para os casos NF) por Rita de Cassia Scocca Luckner em “Identificando os tipos NF de 

Keirsey – tradução”, em Convenit Internacional 21, CemorocFeusp, maio-agosto de 2016, 

http://www.hottopos.com/convenit21/45-50Rita.pdf. 
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Keirsey trabalhou por muitos anos com professores, pais e alunos de escolas 

públicas nos Estados Unidos e, cada vez mais, é utilizado por interessados em 

entender as relações entre comportamento e aprendizagem. Entre as aplicações de seus 

métodos encontram-se desde a análise dos desafios culturais entre norte-americanos e 

orientais, participantes de um programa de formação de professores assistentes na 

Universidade de Minnesota3, até o mapeamento das preferências e tipos de 

aprendizagem em alunos em ambiente virtual4. 

Neste trabalho apresentamos a tradução dos quatro tipos NT (Racionais) de 

David Keirsey (que se encontram em http://www.keirsey.com/sorter/register.aspx). 

Finalmente, optamos por caracterizar os tipos pelas letras-índice, pois os nomes dados 

por Keirsey aos tipos, poderiam desorientar o leitor brasileiro5: INTP (Architect) (?) , 

ENTP (Inventor), INTJ (Mastermind) e ENTJ (Fieldmarshal).  

 

 

 

Referências 

 

Keirsey, David Please Understand me II - Temperament, Character, Intelligence Del 

Mar, Prometheus Nemesis, 1988. 

Keirsey, David & Bates, Marilyn  Please Understand me, 4th ed., Del Mar, 

Prometheus Nemesis, 1984.  

Lauand, João Sérgio A teoria dos temperamentos de Keirsey. Notandum Libro 16, 

São Paulo, Cemoroc-Feusp, 2012, pp. 15-19. 

Lauand, Jean; Taciro Jr. A. C. Reflexões sobre o teste de Keirsey: traduzir ou 

comentar? Convenit Internacional No. 11, pp. 15-30, 2013. 

http://hottopos.com/convenit11/15-30JeanAffonso.pdf 

Stokes, Suzanne P. Temperament, Learning Styles, and Demographic Predictors of 

College Student Satisfaction in a Digital Learning Environment. Annual Meeting of 

the Mid-South Educational Research Association, 2003. 

http://eric.ed.gov/?id=ED482454  

Torkelson, Kris. Using Imagination To Encourage ITAs To Take Risks, 26th Annual 

Convention and Exposition, Vancouver, British Columbia, Canadá, 1992. 

http://eric.ed.gov/?id=ED349898  

 

 

 

 

                                                 
3 “Using Imagination To Encourage ITAs To Take Risks”, paper apresentado por Kris Torkelson aos 

professores de inglês para estrangeiros na Annual Convention and Exposition (26th, Vancouver, British 

Columbia, Canadá, março de 1992) narra os desafios causados pelos diferentes perfis e culturas mapeados 

pela metodologia de David Keirsey. 
4 “Temperament, Learning Styles, and Demographic Predictors of College Student Satisfaction in a 

Digital Learning Environment”. Paper apresentado no Annual Meeting of the Mid-South Educational 

Research Association (Biloxi, MS, novembro de 2003). 
5 Talvez a insistência de Keirsey em designar os tipos por nomes – em vez de pelas letras – se deva, mais 

do que por facilidade de compreensão do leitor, ao desejo de imprimir sua “marca registrada”, para tentar 

diferenciar sua proposta de outras que empregam os mesmos parâmetros... 
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Perfil resumido dos tipos NT de Keirsey  
(extraídos de http://www.keirsey.com/)  

 

Perfis dos tipos do temperamento NT (Rationals): INTP – ENTP – INTJ - ENTJ  

(Tradução: Ariadne Guimarães Dias) 

 

 

 

INTP (Architect)  

 

Os INTPs não precisam ser identificados como unicamente interessados em 

plantas para prédios, estradas ou pontes. Eles são mestres do design de todos os 

tipos de sistemas teóricos, incluindo currículos escolares, estratégias 

corporativas e novas tecnologias. Para eles, o mundo existe primariamente para 

ser analisado, entendido, explicado e re-projetado. A realidade externa em si 

não é importante, é mais matéria prima a ser organizada em modelos 

estruturais. O que é importante para os INTPs é a captar princípios 

fundamentais e leis naturais, e que seus designs sejam elegantes, eficientes e 

coerentes. 

Os INTPs são raros – cerca de 1% da população – e, mais do que qualquer 

outro tipo, manifestam a maior precisão em pensamento e fala. Tendem a 

perceber distinções e inconsistências instantaneamente e podem detectar 

contradições não importa quando ou onde elas ocorram. É difícil para um INTP 

ouvir coisas sem sentido, mesmo em uma conversa casual, sem apontar o erro 

do interlocutor. E em uma discussão séria ou debate são devastadores, sua 

habilidade em enquadrar os argumentos lhes proporciona uma vantagem 

enorme. INTPs consideram todas as discussões como uma busca de 

entendimento, e acreditam que sua função seja eliminar inconsistências, o que 

pode tornar a comunicação com eles uma experiência desconfortável para 

muitos.  

Pragmatismo impiedoso sobre ideias e curiosidade insaciável levam os INTPs a 

encontrar os meios mais eficientes para atingir seus fins e eles apreenderão de 

todas as maneiras e níveis que eles puderem. Ouvirão amadores se suas ideias 

foram úteis, e vão ignorar especialistas se não o forem. Autoridade derivada de 

ofício, credenciais ou celebridade não os impressionam. INTPs são 

interessados somente no que faz sentido e, portanto, somente afirmações 

consistentes e coerentes são dignas de atenção. 

INTPs muitas vezes são difíceis de conhecer. Eles tendem a ser tímidos, exceto 

com os amigos íntimos, e sua reserva é difícil de vencer. Com uma habilidade 

para a concentração maior que do qualquer outro tipo, eles preferem trabalhar 

em silêncio em seus computadores ou pranchetas, e geralmente sozinhos. 

Também tornam-se obcecados com a análise, e isso pode blindá-los do mundo. 

Uma vez capturado pelo pensamento, fecha-se e persevera até compreender a 

questão em sua complexidade. Eles valorizam a inteligência e, em seu grande 

desejo de compreender a estrutura do universo, podem parecer arrogantes e 

revelar alguma impaciência com os outros, menos habilitados ou interessados 

nesse propósito.  
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ENTP (Inventor) 

 

 

ENTPs começam a construir engenhocas e mecanismos ainda na infância, e 

nunca param de fato, embora, como adultos, transformem sua inventividade em 

muitos tipos de organizações, tanto sociais quanto mecânicas. Não existem 

muitos ENTPs, digamos 2% da população apenas, mas eles têm grande 

impacto em nosso quotidiano. Com suas inovações, espírito empreendedor, 

estão sempre à procura de uma solução melhor, sempre de olho em novos 

projetos, empreendimentos, processos. Sempre desejando construir “o novo 

pulo do gato”. São profundamente pragmáticos e geralmente se transformam 

em especialistas em encontrar modos mais eficazes de atingir seus objetivos. 

De todos os tipos são os que mais relutam em fazer coisas de um modo 

particular, somente porque este é o modo como as coisas têm sido feitas. Como 

resultado, eles muitas vezes trazem novas abordagens para seus trabalhos e 

afazeres. ENTPs são intensamente curiosos e continuamente sondam 

possibilidades, especialmente quando tentam resolver problemas complexos. 

São repletos de ideias, mas valorizam as ideias somente quando eles tornam 

possíveis ações e objetos possíveis. Assim, eles vêem o design do produto não 

como um fim em si, mas como um meio, um caminho de elaboração do 

protótipo que funciona e que pode ser trazido a mercado. ENTPs são confiantes 

em seu pragmatismo, contam com suas habilidades para encontrar formas e 

métodos eficazes, quando eles são necessários, ao invés de fazer um plano 

detalhado com antecedência. Uma ideia geral é tudo que eles precisam para se 

sentir pronto para entrar em ação.  

Costumam ter um animado círculo de amigos e são interessados em suas ideias 

e atividades. São geralmente fáceis de lidar, raramente críticos ou implicantes. 

ENTPs podem ser conversadores animados, capazes de expressar suas ideias 

complexas e de seguir as ideias de outros. Quando questionam, no entanto, 

podem deliberadamente empregar suas habilidades de debate para superar 

notoriamente seus oponentes. 

Geralmente não são conformistas em seu local de trabalho e podem ser bem-

sucedidos em muitas áreas contanto que o emprego não envolva uma rotina 

monótona. Eles são bons líderes em projetos-piloto que testam sua 

engenhosidade. São hábeis na engenharia das relações e sistemas humanos, 

captam rapidamente a política das instituições e sempre querem entender as 

pessoas dentro do sistema, em vez de lhes dizer o que fazer. Não importa que 

posição ocupem, porém, revelam um talento extraordinário para se alçar às 

demandas mesmo nas mais impossíveis situações. “Isto não dá para ser feito” é 

um desafio para o ENTP e provoca nele a reação “Sim, eu posso”.  

 

 

INTJ (Mastermind)  

 

Todos NTs são bons em planejar operações, mas os INTJs estão muito acima 

de todos no planejamento de contingências. Operações complexas envolvem 

muitos passos e estágios, um depois do outro em uma progressão necessária, e 
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os INTJs são naturalmente habilitados a compreender como cada um leva ao 

próximo, e a preparar alternativas para as dificuldades que podem aparecer a 

qualquer passo do caminho. Tentando antecipar todas as contingências, nunca 

iniciam seu projeto atual sem um Plano A definido em mente, mas eles sempre 

estão preparados para trocá-lo para o Plano B ou C ou D - se necessário.  

INTJs são raros, compreendem não mais que um ou dois por cento da 

população, e são raramente encontrados fora dos escritórios, fábricas, escolas 

ou laboratórios. Embora sejam altamente capazes de liderar, não desejam tomar 

o comando, preferindo permanecer nos bastidores enquanto outros demonstram 

suas inabilidades em liderar. Uma vez que eles assumam, no entanto, eles são 

pragmáticos minuciosos. INTJs têm certeza de que a eficiência é indispensável 

numa organização bem-sucedida, e se eles encontram ineficiência – e qualquer 

desperdício de recursos humanos ou materiais – são rápidos em realinhar as 

operações e designar novas pessoas.  Não se sentem atados por regras e 

procedimentos estabelecidos, e autoridades tradicionais não os impressionam, 

assim como slogans ou frases feitas. Somente ideias que fazem sentido para 

eles são adotadas; as que não fazem sentido, não o são, independentemente de 

quem as tenha tido. Lembre-se, seu objetivo é sempre o máximo de eficiência. 

Em suas carreiras, usualmente os INTJs despontam em posições de 

responsabilidade, porque trabalham duro, por longo tempo, e se dedicam a 

perseguir seus objetivos, não poupando nem seu tempo, nem esforço, nem o de 

seus colegas e empregados. Resolver problemas é altamente estimulante para 

eles, que amam trabalhar com sistemas complexos que demandam cuidadosa 

análise. Geralmente, verbalizam o positivo e evitam comentários de natureza 

negativa. São mais interessados em levar uma organização adiante do que 

deter-se diante dos erros do passado. 

INTJs tendem a ser mais definitivos e autoconfiantes que os outros NTs, tendo 

uma forte determinação. As decisões são fáceis para eles; de fato, eles mal 

podem descansar até que tenham tudo definido e resolvido. Mas antes que 

decidam qualquer coisa, eles precisam fazer pesquisa. São altamente teóricos, 

mas insistem em examinar todos os dados disponíveis antes de abraçar uma 

ideia, e desconfiam de qualquer declaração baseada em uma pesquisa de má 

qualidade, ou que não foi checada em confronto com a realidade. 

 

 

 

ENTJ (Fieldmarshal) 

 

 

Dentre os quatro aspectos da definição e análise estratégicas é o papel de 

comando, organização situacional que alcança o seu ápice e maior 

desenvolvimento no ENTJ. E como o desempenho desse papel demanda 

gerenciamento sob contingência, a segunda característica do intelecto deste 

tipo é divisar planos de contingência. A engenharia estrutural e funcional, 

embora praticada em algum grau ao longo das operações organizacionais, 

tendem a não ser bem desenvolvidas e logo são ultrapassadas com o rápido 

crescimento de habilidades em organização. Mas é preciso dizer que qualquer 
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tipo de exercício estratégico tende a trazer maior força à engenharia, bem como 

habilidades de organização.  

Cerca de 2% da população, os ENTJs são voltados a liderar outras pessoas, e 

desde crianças podem ser observados assumindo o comando de grupos. Em 

alguns casos, eles simplesmente encontram-se no comando de grupos, e ficam 

intrigados sobre como isso aconteceu. Mas a razão é que eles têm um forte 

desejo natural para dar estrutura e direção onde quer que estejam - para 

aproveitar as pessoas disponíveis e encaminhá-las para alcançar objetivos 

distantes. Assemelham-se aos ESTJ em sua tendência para estabelecer planos 

para uma tarefa, empresa, ou organização, mas ENTJs procuram mais por 

políticas e objetivos do que regulamentos e procedimentos. 

É impossível para eles não construir organizações, e não podem deixar de 

impelir para implementar seus objetivos. Quando no comando de uma 

organização, seja no serviço militar, negócios, educação, ou no governo, mais 

do que qualquer outro tipo desejam (e geralmente têm a capacidade) de  

visualizar para onde a organização está indo, e eles parecem ser capazes de 

comunicar essa visão para outros. Suas habilidades organizacionais e de 

coordenação tende a ser altamente desenvolvidas, o que significa que é de 

esperar que sejam bons em sistematizar, ordenar prioridades, generalizar, 

resumir, articular argumentos e demonstrar suas ideias. Sua capacidade de 

organizar, no entanto, pode ser mais desenvolvida do que a sua capacidade de 

analisar, e o líder ENTJ pode precisar de recorrer a um ENTP ou INTP para 

fornecer esse tipo de contribuição. 

ENTJ s geralmente vão subir para posições de responsabilidade e gostam de ser 

executivos. Eles são incansáveis no devotamento a seu trabalho e podem 

facilmente bloquear outras áreas da vida por causa da profissão. 

Administradores excelentes em qualquer campo - medicina, direito, negócios, 

educação, governo, militares - organizam suas unidades como sistemas que 

funcionam bem, planejando com antecedência e mantendo os objetivos de 

curto prazo e de longo alcance bem em mente. Para o ENTJ deve haver sempre 

uma razão direcionada para fazer qualquer coisa, e os sentimentos das pessoas 

geralmente não são razão suficiente. Eles preferem que as decisões sejam 

baseadas em dados impessoais, querem trabalhar em planos bem pensados, 

gostam de usar operações de engenharia - e esperam o mesmo dos outros. Eles 

estão sempre com a intenção de reduzir a papelada da burocracia, redundância 

de tarefas e confusões no local de trabalho, e estão dispostos a demitir 

funcionários que não sintonizem com o programa e não contribuam para sua 

eficiência. Embora sejam tolerantes com os procedimentos estabelecidos, eles 

podem e irão abandonar qualquer procedimento que se revelar ineficaz no 

cumprimento dos objetivos. ENTJs rejeitam e eliminam a ineficácia e 

ineficiência, e são impacientes com a repetição de erros. 
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