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OS LAÇOS DE FAMÍLIA EM PLUTARCO : 

VITA CORIOLANI (IV. 3-4) 
 
 
O afecto pela descendência é, como vimos em dois estudos anteriores, 

um sentimento natural nos progenitores1. Podemos, agora, acrescentar que 
este é um fenómeno caracterizado pela reciprocidade, ou seja, também os 
filhos nutrem amor pelos pais. Em ambos os casos, à luz da mentalidade 
grega ou romana antigas, a afeição surge sempre enquadrada por um valor    
de ordem social: o mérito – traduzido pelo termo grego aretê. Já         tivemos 
ocasião de perceber, através da análise e comentário de Vita Solonis (VII. 5-
6), que o prémio da excelência se atinge não só por meio da dedicação à 
pátria, mas também pela garantia da perpetuação da estirpe.       A história de 
Tales foi apresentada na Vida do legislador Ateniense como prova de que o 
casamento e a reprodução são indispensáveis à continuação do nome de 
família.  

Assim como os pais prestigiam os filhos, também estes devem assumir 
condutas enobrecedoras do bom nome e memória daqueles. Como 
constataremos no passo abaixo citado da Vida de Coriolano, esta obrigação 
pode assumir contornos de verdadeira devoção.  Órfão de pai, Caio Márcio 
Coriolano, general famoso pelas conquistas feitas na região do Lácio, 
sobressai de entre a galeria das personalidades romanas biografadas por 
Plutarco, no que ao nosso tema diz respeito, pela qualidade de filho devoto. 
Privado da presença tutelar da figura paterna, canaliza para a mãe as atenções 
e o reconhecimento normalmente dispensados aos dois progenitores. Não 
obstante o cuidado em compensar a falta do pai redobrando as graças feitas à 
mãe, Coriolano não deixa de se sentir inferiorizado, quando se compara a 
outro grande nome da história, Epaminondas. Ao contrário do general grego, 
não tinha pai e mãe vivos, condição que fazia da vitória do Espartano uma 

________________ 

1 “Os laços de família em Plutarco: Consolatio ad uxorem (Moralia 608 C)”, 
BEC 42 (Dezembro 2004) 39-44; “Os laços de família em Plutarco: Vita Solonis  
(VII. 5-6)”, BEC 44 (Dezembro 2005) 67-71. 



Carmen Soares 
 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 45 

32 

enorme fortuna (eujtucivan... megivsthn). E semelhante sorte, deduz-se do 
texto, por não assistir ao Romano deixa-o em desvantagem face ao paradigma 
heleno. 

Passemos, então, a considerar as palavras do autor de Queroneia.  
 

Texto 
&Hn de; toi=∫ me;n a[lloi∫ hJ dovxa th∫ ajreth∫ tevlo∫, ejkeivnw/ de; th=∫

 dovxh∫ hJ th=∫ mhtro;∫ eujfrosuvnh. To; ga;r ejkeivnhn ejpainouvmenon ajkou=s

ai kai; stefanouvmenon ijdei=n kai; peribalei=n dakruvousan uJf !hJdonh=∫ ej

ntimovtaton auJto;n ejnovmize poiei=n kai; makariwvtaton. Tou=to d jajmevlei2

 kai; to;n jEpameinwvndan fasi;n ejxomologhvsasqai to; pavqo∫, eujtucivan po

iouvmenon eJautou=, o{ti th;n ejn Leuvktroi∫ strathgivan aujtou= kai nivkhn 

oJ path;r kai; hJ mhvthr e[ti zw=nte∫ ejpei=don. 

!All jejkei=no~ me;n ajmfotevrwn ajpevlause tw=n gonevwn sunhdomevnwn 

kai; suneuhmerouvtwn, Mavrkio∫ de; th/= mhtri; kai; ta;∫ tou= patro;∫ ojfeivl

ein cavrita∫ oijovmeno∫, oujk ejnepivmplato th;n Oujoloumnivan eujfraivnwn ka

i; timw=n, ajlla; kai; deomevnh∫ ejkeivnh∫ e[ghme, kai; th;n oijkivan w/[kei genomevn

wn paivdwn oJmou= meta; th=∫ htrov∫. 
(Vita Coriolani IV. 3-4) 

 
1. Aspectos morfológicos a destacar: 

substantivos: 
– tema em sigma (to; tevlo∫, tevlo∫ to; pavqo∫, pavqou∫); 
– tema em líquida sincopada (mhvthr, mhtrov∫, pathvr, patrov∫); 
– tema em dental (pai=∫, paidov∫, cavri∫, cavrito∫); 
– tema em ditongo –eu (goneuv∫, gonevw∫); 
– declinação de gunhv, gunaikov∫. 

adjectivos: 
– triformes: de tema em –o e –a (makavrio∫); biformes compostos 

(e[ntimo∫); 
– grau superlativo (ejntimovtaton, makariwvtaton, megivsthn); 

pronomes: 

________________ 
2 Imperativo presente do verbo ajmelevw, usado com valor adverbial 

(‘certamente’). 



Os laços de família em Plutarco 
 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 45 

33 

– demonstrativos 
(a[llo∫, ejkei=no∫, eJautovn, auJtovn, aujtov∫, ou|to∫, ajmfovtero∫); 

flexão verbal: 

– modo indicativo: 
– imperfeito activo (ejnovmize, w/[kei); 
– aoristo: radical temático activo (ejpei=don) e médio 

(ejnepivplato); sigmático activo (ajpevlause); 

– modo particípio:  
– presente médio 

(ejpainouvmenon, stefanouvmenon, poiouvmenon, sunhdomevn
wn, oijovmeno∫, boulomevnh∫, deomevnh∫) e activo 
(dakruvousan, zw=nte∫, suneuhmerouvntwn, eujfraivnwn, ti
mw=n); 

– aoristo radical temático médio (genomevnwn); 

– modo infinitivo: 
– aoristo sigmático activo (ajkou=sai) e médio 

(ejxomologhvsasqai); 
– aoristo radical temático activo (peribalei=n); 
– presente activo (ojfeivlein). 

 

2. Conteúdos sintácticos mais relevantes: 

–  complemento circunstancial de companhia (meta; th=∫ mhtrov∫); 
–  superlativos absolutos (ejntimovtaton makariwvtaton); 
– substantivação de infinitivo 

(To; ga;r ejkeivnhn ejpainouvmenon ajkou=sai kai; stefanouvmenon ijdei
=n kai; peribalei=n dakruvousan uJf jhJdonh=∫), desempenhando a 
função de sujeito do predicado ejnovmize; 

– orações subordinadas: 

– completiva infinitiva: dependente do verbo declarativo 
fasivn (tou=to d  jajmevlei; to; pavqo∫); 

– participial de valor circunstancial – temporal-causal: a 
concordar com o sujeito da oração subordinante 
(oijovmeno∫; eujfraivnwn kai; timw=n); genitivo oracional 
(boulomevnh∫ kai; deomevnh∫ ejkeivnh∫; genomevnwn paivdwn); 

– circunstancial: causal (o{ti... ejpei=don). 
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3. Proposta de tradução: 

Enquanto, para o resto das pessoas, o fim da glória era a virtude, para 
Coriolano era na felicidade da mãe que residia o prémio da sua glória. Na 
verdade, ouvir os seus elogios, ver-se coroado e recebido nos seus braços, 
entre lágrimas de satisfação, faziam-no julgar-se sobejamente honrado e feliz. 
Era, certamente, também este – ao que dizem – o sentimento que 
Epaminondas confessara nutrir e que tornou particularmente distinta a sua 
fortuna: possuir tanto o pai como a mãe vivos por ocasião dos seus feitos e 
vitória na batalha de Leuctras.  

Todavia, ao passo que Epaminondas pôde partilhar alegrias e 
felicitações com ambos os progenitores, Márcio, por julgar que tinha 
obrigação de saldar a sua dívida de gratidão para com o pai através da mãe,  
não poupou esforços para fazer feliz e honrar Volúmnia. Foi, aliás, apenas 
quando a mãe manifestou o desejo de que arranjasse esposa, que ele casou. E, 
mesmo depois de ter filhos, continuou a viver em casa dela. 
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