
OS LAÇOS DE FAMÍLIA EM PLUTARCO :                            
VITA SOLONIS (VII.  5-6) 

Na senda de um estudo anterior, proponho que continuemos a 

trilhar o caminho das reflexões suscitadas, em textos de Plutarco, a 

propósito do amor dos progenitores pelos seus filhos.1 Retirado da 

Vida de Sólon, o trecho que passarei a analisar encerra esclarecimen-

tos fundamentais sobre a forma de quem ama reagir à perda dos entes 

amados. Recorrendo, como é tão do seu agrado, a exemplos para 

ilustrar os princípios do seu discurso didáctico, o autor de Queroneia 

evoca um episódio da vida do célebre legislador ateniense. 

Durante uma visita a Tales de Mileto, Sólon não esconde a sur-

presa (qaumavzein, VI. 1) que lhe causa a rejeição deliberada do anfi-

trião em casar e ter descendência. A incompreensão do hóspede deve-

se ao facto de, à luz das normas sociais da época, o mérito (aretê) de 

um indíviduo se avaliar não só em termos de dedicação à pátria – o 

que se consegue lutando e, se preciso for, morrendo por ela – mas 

também através da garantia de perpetuação da estirpe, da continuação 

do seu nome – desígnio que se alcança gerando filhos. Tales aproveita 

para revelar, nesta matéria, a posição divergente que assume, fazendo 

do seu interlocutor a prova viva de que a razão está do seu lado e não 

do daqueles que enveredam pelo matrimónio e pela desejada procria-

ção (VI. 2-7). Industriado por Tales, um seu concidadão dá a entender 

a Sólon que um filho lhe morrera enquanto estava ausente de Atenas. 

A reacção do estadista é a previsível em situações de luto: bater com 

as mãos na cabeça e proferir os tradicionais lamentos. Ali estava a 

resposta do anfitrião à perplexidade do hóspede: recusa o amor filial 

com o intuito de fugir à dor da perda.  

Plutarco demonstra, mesmo, como é vão o esforço de Tales para 

se proteger da experiência desse tipo de amor. De facto, o afecto e o 

_________________ 
1 Vide C. Soares, “Os laços de família em Plutarco: Consolatio ad 

uxorem (Moralia 608 C)”, BEC 42 (Dezembro 2004) 39- 44. 
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amor fazem parte da natureza da alma humana. Um é-lhe intrínseco 

(ejcouvsa∫ gavr ti th=∫ yuch=∫ ajgaphtiko;n ejn eJauth=/), para o outro 

tem natural propensão (pefukuiva∫...filei=n, Sol. VII. 3). E não é o 

celibato, o mesmo é dizer, a privação de herdeiros legítimos, que 

restringe essa necessidade. O afecto nascerá daqueles que privam com 

o indivíduo – isto é, que vivem na mesma casa (eijsoikisavmenoi) – e 

dele cuidam (katalabovnte∫), dando-lhe mostras de amor/dedicação 

(a{ma tw/= filei=n). A verdade é que o esforço de lutar contra o apelo 

da natureza ao casamento e à procriação não evitará, como supõe 

Tales, a renúncia ao sofrimento da perda. Basta para tal morrer um 

ente querido, seja ele o filho de um criado, o bebé de uma concubina, 

um cão ou um cavalo. Como começou por adiantar Plutarco na aber-

tura do cap. VII da Vita Solonis, “É, porém, insânia e vileza que, por 

receio da perda, se renuncie à posse dos bens necessários” 

(th;n kth=sin w|n crhv, VII. 1). À necessidade ninguém se furta; nem 

mesmo Tales logrou semelhante feito, pois adoptou uma criança, o 

filho de sua irmã (VII. 2).  

A dor da perda torna-se, por conseguinte, um risco inevitável. 

Tal como sucede nas palavras de conforto destinadas à mulher na 

Consolatio ad uxorem, também na biografia de Sólon o nosso autor 

critica um flagelo superior à morte do ser amado: as manifestações 

excessivas de luto. Como veremos no trecho de seguida considerado, 

só a razão impede as demonstrações extravagantes de 

luto (e[paqon deinovn, VII. 5) e os comportamentos vergonhosos 

(ejpoivhsan aijscrovn, VII. 5).  

Em suma: o refúgio contra a morte dos filhos não está na priva-

ção de descendência, mas sim no uso da razão (ajlla; tw=/ logismw=/, 

VII. 6), por forma a controlar a exteriorização da dor. As palavras que 

passamos a analisar são precisamente as do bom senso, retratado no 

comportamento das pessoas que não se deixam tomar pelo paroxismo 

do sofrimento. 
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Texto 
jAll j e{teroi ge kai; pai=da∫ ajgaqou;∫ ajpolevsante∫ oujde;n e[pa

qon deino;n oujd! ejpoivhsan aijscrovn, ajlla; kai; crwvmenoi tw=/ 

loipw=/ bivw/ kata; lovgon dietevlesan.  jAsqevneia gavr, oujk eu[noia, l

uvpa∫ ajperavntou∫ ejpavgetai kai; fovbou∫ ajnqrwvpoi∫ ajnaskhvtoi∫ uJp

o; lovgou pro;∫ tuvchn, oi|∫ oujd! ajpovlausi∫ ejggivne-

tai tou= poqoumevnou parovnto∫, tou= mevllonto∫ wjdi=na∫ ajei; kai; 

trovmou∫ kai; ajgwniva∫, eij sterhvsontai, parevconto∫ aujtoi=∫. 

Dei= de; mhvte peniva/ pro;∫ crhmavtwn pefravcqai stevrhsin, m

hvt j ajfiliva/ pro;∫ fivlwn ajpobolhvn, mhvt j ajpaidiva/ pro;∫ tevknwn qavn

aton, ajlla; tw=/ logismw=/ pro;∫ pavnta. Kai; tau=ta me;n wJ∫ ejn tw

=/ parovnti pleivona tw=n iJkanw=n.  

 (Vita Solonis VII. 5-6) 

1. Aspectos morfológicos a destacar: 

substantivos: 

– tema em -a: 

puro (ajsqevneia, eu[noia, ajgwniva, peniva, ajfiliva, ajpaidiva) e 

alongado em-h (luvph, tuvch, ajpobolhv); 

– tema em –o masculino 

(bivo∫, lovgo∫, fovbo∫, a[nqrwpo∫, trovmo∫, qavnato∫, logismov∫) e 

neutro (tevknon); 

– tema em dental masculino ou feminino (pai=∫, paidov∫) e 

neutro (crh=ma, crhvmato∫); 

– tema em soante –n (wjdiv∫, wjdi=no∫); 

– tema em semivogal –i (ajpovlausi∫, stevrhsi∫) ; 

adjectivos: 

triformes: de tema em –o e –

a (ajgaqov∫, deinov∫, aijscrov∫, loipov∫, iJkanov∫); de tema em –nt e –a 

(pa=∫, pa=sa, pa=n) 

biformes compostos (ajpevranto∫, ajnavskhto∫); 

grau comparativo de superioridade (pleivona); 

pronomes: 
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– demonstrativos (e{tero∫, aujtov∫, ou|to∫); 

– relativo (oi|∫); 

flexão verbal: 

– modo indicativo: 

presente médio (ejpavgetai, ejggivnetai); 

aoristo: radical temático activo (e[paqon); sigmático 

activo (ejpoivhsan, dietevlesan); 

futuro médio (sterhvsontai); 

– modo particípio:  

presente médio (crwvmenoi, poqouvmeno∫) e 

activo (parovnto∫, mevllonto∫, parevconto∫); 

aoristo activo (ajpolevsante∫); 

– modo infinitivo: 

perfeito médio (do verbo fravssw: pefravcqai). 

 

2. Conteúdos sintácticos mais relevantes: 

– complementos circunstanciais, com valores diversos: 

oposição ou adversidade: prov∫ + 

acusativo (pro;∫ tuvchn, pro;∫ stevrhsin, pro; ajpobolhvn, p

ro;∫ qavnaton, pro;∫ pavnta); 

tempo “em que”: ejn + dativo (ejn tw/= parovnti); 

conformidade: katav + acusativo (kata; lovgon);  

– complemento do grau comparativo em genitivo 

(tw=n iJkanw=n); 

– uso do particípio  substantivado: 

complemento determinativo (ajpovlausi∫ tou= poqoumevnou);  

sujeito do genitivo oracional (tou= mevllonto∫; parevconto∫); 

– orações subordinadas: 

completiva infinitiva: sujeito do verbo declarativo 

(dei= ... pefravcqai); 

completiva participial: genitivo oracional (tou= mevllonto∫; 

 parevconto∫ aujtoi=∫); 
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circunstancial: condicional de modo real, com o futuro do 

indicativo (eij strerhvsontai) – cf. Goodwin §1391; 

relativa causal (oi|∫ ejggivnetai). 

3. Proposta de tradução: 

Há, todavia, outras pessoas que, perante a morte de filhos 

exemplares, não entram em desespero, nem actuam indignamente. 

Levam,  ao invés disso, a vida que lhes resta na observância  do bom 

senso. Na verdade é a fraqueza de espírito e não o amor que causa 

sofrimentos e receios sem fim a quem não estiver munido de argu-

mentos racionais para enfrentar o destino, uma vez que não retira 

prazer algum da concretização dos seus desejos, por estar sempre na 

expectativa das penas, medos e angústias que lhe advirão se dela for 

privado.  

No entanto, ninguém necessita de viver na pobreza para se pro-

teger contra a falta de bens, nem de evitar amigos para fugir à sua 

perda, nem de se privar de descendência para obstar à morte dos 

filhos, pois a defesa contra todos esses males reside no bom senso.     

E sobre isto já disse, por ora, mais do que era suficiente.  
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