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OS LAÇOS DE FAMÍLIA EM PLUTARCO : 
DE AMORIS PROLIS (495 A-B) – COMPARAÇÃO ENTRE 

ANIMAIS RACIONAIS E IRRACIONAIS  
 
O relacionamento entre pais e filhos, mais do que um produto das 

regras da vida em sociedade, assenta em afectos. A equação entre convenção 
(nomos) e natureza (physis) nem sempre tem reconhecido ao domínio dos 
sentimentos a importância que subjaz na afirmação com que abro a presente 
reflexão. Esta ressalva é tanto mais válida quando tomamos em consideração 
o período e o mundo greco-romano em que viveu Plutarco de Queroneia. É 
na própria obra do polígrafo que podemos encontrar os ecos da cisão que, 
pelo menos nos meios intelectuais, se verificava a propósito de uma temática 
tão pertinente ontem como hoje: o afecto dos pais pelos filhos (philostorgia). 
Embora tal qual como nos chegou, o De amore prolis se apresente 
incompleto e com numerosos passos considerados corruptos, este tratado 
constitui uma janela aberta para o leitor moderno observar o conflito entre 
duas visões distintas sobre um mesmo assunto. Além disso o confronto de 
posições exposto por Plutarco nesse texto permite perceber que a sua relação 
com as correntes filosóficas vigentes na época não era de conformismo, mas 
sim de contestação. De facto, uma das facetas do pensador, que muito tem 
contribuído para a perenidade da sua obra, é precisamente o carácter inovador 
da mesma face às propostas tradicionais, combatendo, assim, o imobilismo 
que caracteriza o status quo das sociedades de todos os tempos. 

Vejamos, pois, de que maneira o autor de Queroneia afirma a sua 
concepção de ‘afecto pela descendência’ por contraste com teses 
conservadoras suas contemporâneas1. 

De facto o autor começa por equacionar a questão no De amore prolis 
da mesma forma que a vinham colocando outros pensadores. Ou seja, para 
chegar à caracterização da philostorgia aos filhos começa por comparar e, em 

_________________ 
1 A reflexão que se segue corresponde, com algumas adaptações, a uma breve 

passagem da comunicação que apresentei em castelhano no IX Simposio 
Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas: El amor en Plutarco (28-30 
de Setembro de 2006), Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Léon 
(Espanha), intitulada “Referencias al amor paterno en Plutarco” (no prelo). 



Carmen Soares 
 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 46 

24 

simultâneo, distinguir a philostorgia dos animais racionais (logika; zw/=/a) e a 
dos animais irracionais (a[loga zw/=/a). Porque discorda do método seguido 
por muitos philosophoi (493 B) de discutir questões relativas ao 
comportamento humano a partir do cotejo com o modus uiuendi dos animais, 
Plutarco inicia a sua abordagem precisamente pela desconstrução desse tipo 
de argumentos.  

O erro desses pensadores não radica na identificação do princípio que 
está na base da compreensão da philostorgia: a physis. Falham, segundo o 
nosso Autor, porque partem de um pressuposto incorrecto no que se refere ao 
papel que a natureza tem nas condutas humanas consideradas: casamento, 
procriação e criação da descendência (493C). Obcecados por uma concepção 
racionalista extrema, esses filósofos sobrevalorizam o papel do logos na 
actuação das pessoas, em detrimento da physis. Estão assim a esquecer algo 
que para Plutarco é perfeitamente evidente: a presença intrínseca da physis no 
ser humano2. Como se lê num dos passos mais corruptos do texto, para 
semelhantes pensadores, tal como um senhor submete os seus súbditos, assim 
a razão domina de forma absoluta a natureza, não deixando visível no 
homem nenhum vestígio da mesma (493E). 

 À tese de tais pensadores, subjaz o princípio da distinção entre a 
natureza humana (ajnqrwpivnh fuvsi∫) e a natureza dos animais (495A). Como 
veremos no trecho abaixo transcrito, na opinião deles, enquanto os seres 
irracionais amam de forma desinteressada e natural 
(proi=ka kai; fusikw=∫), as pessoas agem com a mira exclusivamente no 
lucro (ejpi; misqw/=) e na recompensa (ejpi; creivai∫). Conforme terei ocasião 
de tratar num próximo número do Boletim de Estudos Clássicos, Plutarco 
rejeita violentamente uma teoria que inferioriza a dimensão moral do género 
humano3. Em seu entender, passa-se precisamente o inverso do que 
defenderam pensadores como Epicuro (evocado em 495A).  

Em suma, porque ao ser humano a natureza não atribuiu um afecto 
pelos descendentes do mesmo tipo do dos animais, este não serve de termo de 

_________________ 
2 Esta ideia vem expressa na abertura do tratado pela negativa, quando o Autor 

critica os outros filósofos de procurarem entender o comportamento humano em 
relação ao casamento, à procriação e aos cuidados com os filhos através da actuação 
de cavalos, cães e pássaros, como se nos próprios seres humanos não houvesse 
nenhuma evidência da natureza (493C). 

3 Veja-se os termos em que se lhe refere: Mas essa teoria nem é verdadeira 
nem digna de se escutar (495B). 



Os laços de família em Plutarco 
 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 46 

25 

comparação para aquele. Nesse falso pressuposto radica o equívoco de todos 
aqueles que procuram avaliar o afecto dos progenitores pelos filhos à luz dos 
comportamentos dos animais desprovidos de razão. 

 
Texto 
Kat!  jEpivkouron oJ path;r to;n uiJovn, hJ mhvthr to; tevknon, oiJ pai=de

∫ tou;∫ tekovnta∫4. ajll! eij lovgou gevnoito toi=∫ qhrivoi∫ suvnesi∫, kai; 
tou=tov ti∫ eij∫ koino;n qevatron sunagagw;n i{ppou∫ kai; bova∫ kai; kuvna
∫ kai; o[rniqa∫ ajnafqevgxaito metagravya∫, wJ∫ ou[te kuvne∫ ejpi; misqw=/
 skuvlaka∫ filou=sin ou[q! i{ppoi pwvlou∫ ou[t! o[rniqe∫ neottou= ajlla; 
proi=ka kai; fusikw=∫, ejpignwsqhvsetai toi=∫ aJpavntwn pavqesin wJ∫ eu\
 kai; ajlhqw=∫ legovmenon.  

Aijscro;n5 gavr, w\ Zeu=, ta;∫ qhrivwn genevsei∫ kai; loceiva∫ kai; wjdi
=na∫ kai; teknotrofiva∫ fuvsin ei\nai kai; cavrin, ta;∫6 d j ajnqrwvpwn dav
neia kai; misqou;∫ kai; ajrrabw=na∫ ejpi; creivai∫ didomevnou∫. 

De amore prolis, 495 A-B) 
 
1. Aspectos morfológicos a destacar: 
substantivos: 
— tema em líquida sincopada (mhvthr, mhtrov∫, pathvr, patrov∫); 
— tema em vogal –i: 

suvnesi∫, sunevsew∫, gevnesi∫, genevsew∫, fuvsi∫, fuvsew∫; 
— tema em oclusiva dental 

(pai=∫, paidov∫, cavri∫, cavrito∫, o[rni∫, o[rniqo∫); 
— tema em oclusiva gutural (skuvlax, skuvlako∫); 
— tema em sigma (to; pavqo∫, pavqou∫); 
— tema em nasal: wjdiv∫, wjdi=no∫, ajrrabwvn, ajrrabw=no∫; 
— declinação de Zeuv∫, Diov∫, kuvwn, kunov∫. 

 
Advérbios: 
— grau normal (proi=ka, fusikw=∫, ajlhqw=∫, eu\). 
pronomes: 

_________________ 
4 Subentende-se a expressão presente na frase anterior: misqou= filei= (‘amar 

pelo lucro, amar de forma interesseira’). 
5 Expressão sincopada. Deve subentender-se ejstivn. 
6 Expressão sincopada. Deve subentender-se a repetição do sujeito composto da 

oração infinitiva anterior: genevsei∫ kai; loceiva∫ kai; wjdi=na∫ kai; teknotrofiva∫. 
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— demonstrativo (ou|to∫, au{th, tou=to); 
— indefinido (ti;∫, ti;). 
 
flexão verbal: 
— modo optativo: 

— aoristo radical temático médio (gevnoito); 
— aoristo sigmático médio (ajnafqevgxaito); 

— modo indicativo: 
— presente activo (filou=sin); 
— futuro passivo (ejpignwsqhvsetai); 

— modo particípio:  
— aoristo: radical temático activo (sunagagwvn, tekovnta∫); 

sigmático activo (metagravya∫); 
— presente médio (legovmenon, didomevnou∫); 

— modo infinitivo: 
— presente activo (ei\nai). 

 
2. Conteúdos sintácticos mais relevantes: 
— complemento circunstancial de autoridade (kat j  jEpivkouron); 
— complemento circunstancial de causa (ejpi; misqw'/, ejpi; creivai∫); 
— complemento agente da passiva (toi=∫ pavqesin); 
— substantivação do particípio (tou;∫ tekovnta∫); 
— orações subordinadas: 

— participial de valor circunstancial (temporal-causal), a con-
cordar com o sujeito: ti∫ sunagagwvn; metagravya∫;  

— condicionada de modo potencial 
(eij gevnoito; ejpignwsqhvsetai); 

— orações completivas: 
— integrantes (ejpignwsqhvsetai, wJ∫); 
— infinitivas (aijscrovn, ei\nai). 

 
3. Proposta de tradução: 
Segundo Epicuro, é interesseiro o amor que o pai sente pelo filho, a 

mãe pelo seu rebento, os filhos pelos pais. Todavia, se aos animais fosse dada 
a capacidade de entender um discurso e alguém, depois de num mesmo teatro 
ter reunido cavalos, vacas, cães e aves, alterando o dito de Epicuro, 
proclamasse alto e bom som que “não é interesseiro o afecto que os cães 
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nutrem pelos cachorros, os cavalos pelos potros, as aves pelos filhotes, mas 
antes desinteressado e natural”, pelas reacções de todo o auditório tornar-se-
ia patente que era verdadeira a sentença proferida. 

Realmente é uma vergonha, Zeus meu, que, quando se trata dos 
animais, a procriação, o parto e as suas dores, bem como os cuidados 
dedicados aos descendentes sejam tidos por “naturais” e “gratuitos”, ao passo 
que, no caso de se tratar de seres humanos, os mesmos sejam “dívidas”, 
“rendas” e “penhoras”, prestados sob a mira do proveito! 
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