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Eros e o amor em Plutarco
Maria Aparecida de Oliveira Silva

Diálogo do amor: datação e enredo

Em seu tratado intitulado Diálogo do amor, Plutarco reflete sobre 
a natureza do amor e a função de Eros nesse sentimento (Ziegler, 
1951, col. 715), além de tipificá-lo (Flacelière; Irigoin, 1987, p. 284). 
Nosso autor elabora sua concepção de amor inspirado em Platão, nos 
diálogos Banquete e Fedro.1 Quanto à datação, estima-se que seja um 
tratado composto tardiamente. Flacelière, por exemplo, conclui que 
o texto data de 96 d.C. a 117 d.C. O autor aponta algumas marcas 
temporais do texto que lhe permitiram chegar a essa periodização, 
como o registro sobre a morte de Êmpona, executada por ordem de 
Vespasiano em 79 d.C., bem como seu relato sobre quando seu filho 
Sabino esteve em Delfos, o que deve ter ocorrido entre 85 e 95 d.C., 
época em que Plutarco era sacerdote de Apolo no santuário de 
Delfos. Flacelière (1953) lembra ainda que Plutarco faz menção ao 
fim da família Flaviana no poder de Roma, em 96 d.C., com a morte 
do imperador Domiciano.

Plutarco não inova ao compor um tratado específico sobre o tema 
do amor. Para citarmos apenas os mais conhecidos, há três diálogos 
platônicos que, segundo Robin (1964), circunscrevem a teoria platô-
nica do amor: Lísis, Fedro e Banquete. 

1  Em seu estudo sobre a influência da filosofia platônica em Plutarco, Jones (1980,  
p. 36-39) conclui que nosso autor é um intérprete do platonismo e que está voltado para 
as questões de seu tempo, sem atuar como um simples copista das ideias platônicas.
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É possível que nosso autor tenha conhecido as obras (para nós, 
perdidas) Do amor, de Teofrasto, Da natureza e das virtudes do amor, 
de Crítias, Tratado do amor, de Diógenes de Sinope, ou a conhecida 
A arte de amar, de Ovídio.

 Por sua natureza didático-discursiva, Diálogo do amor tornou-
-se um dos tratados mais conhecidos de Plutarco; sua contribuição 
manifesta-se na composição Amores, de Luciano, e nos tratados 
matrimoniais redigidos por Eusébio de Cesareia e João Crisóstomo e 
os cristãos bizantinos dos séculos IX e X (Ramos, 2000, p. 7).

O tema principal de Diálogo do amor é a história de amor de 
Ismenodora e Bácon, um amor considerado incomum, pois se trata 
do casamento de uma mulher viúva, abastada e de família ilustre 
com um jovem belo, de estirpe nobre. De acordo com Rist (2001,  
p. 557), Ismenodora teria por volta de 30 anos de idade, e Bácon em 
torno de 18. O diálogo acontece logo após o casamento de Plutarco 
com Timôxena, quando levou sua esposa para realizar sacrifícios em 
honra do deus Eros, em razão da desavença havida entre seus pais. 
Assim, a ida do casal à cidade de Téspias teve por finalidade estreitar 
seus laços afetivos, evitando que a contenda de seus pais interferisse 
em seu casamento (749B). O diálogo ocorreu durante as Erotídias, 
festividades dedicadas a Eros, realizadas na cidade de Téspias 
(748E-F), e que, por estarem ao pé do Monte Hélicon, também se 
estendiam às Musas. Mas o casal não estava sozinho na ocasião, 
Plutarco viajava também com um grupo de amigos, que resolveram 
caminhar pela cidade e encontraram outros amigos, logo sendo 
interpelados por Bácon. O jovem promove então um debate sobre 
se deveria ou não desposar Ismenodora. No entanto, o narrador  
do diálogo não é Plutarco, mas o seu filho Autobulo, que é indagado 
por seu amigo Flaviano. Nosso autor repete a estrutura dialógica 
de Platão em Banquete, no qual vemos um diálogo dentro de outro, 
com um narrador que não presenciou o diálogo original. 
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A concepção plutarquiana do amor

Plutarco concebe o amor como um sentimento que resulta da 
convivência, que nasce das impressões deixadas pelos amantes, mas 
que se consubstancia por meio de ações mútuas. Nosso autor entende  
que o amor nasce primeiro da paixão, como vemos nesta explicação 
sobre como Ismenodora se envolveu com o rapaz: “Bácon era filho 
de uma amiga íntima e coube-lhe realizar seu casamento com uma 
jovem de sua estirpe; em razão disso, por estar e conversar com ele 
muitas vezes, ela se apaixonou pelo rapaz.” (749D). Quando nosso au-
tor afirma que Ismenodora “se apaixonou” por Bácon, utiliza o verbo 
πάσχω (páskhō), que significa “provar”, “experimentar”, “vivenciar”, 
o que explica o fato de seu sentimento ter nascido de uma convivên-
cia, das experiências que teve ao lado do rapaz. Depois disso, Plutarco 
conta que Ismenodora foi encorajada a amá-lo: “quando ela ouvia as 
palavras dos amigos sobre ele, falava dele e o via dentre muitos nobres, 
era incitada ao amor” (749D). Nesse trecho, Plutarco já não utiliza 
mais o verbo πάσχω (páskhō), mas ἐράω (eráō) que significar “amar”, 
“estar enamorado por alguém”, demonstrando que o amor também é 
um sentimento de admiração, de encantamento pelo outro.

Quando a paixão cede lugar ao amor, Ismenodora começa a dese-
jar a companhia do amado por mais tempo, Plutarco relata que ela: 
“nada concebia de vulgar, mas casar às claras e passar sua vida com 
Bácon” (749D-E). Plutarco descreve a insegurança do rapaz diante 
das reações contrárias à sua união com Ismenodora, mas revela uma 
ponta de coragem em seu espírito que não aceita prontamente as falas 
depreciativas de sua mãe e de alguns conhecidos (749E-F). Plutarco 
se posiciona ao lado dos que defendem o casamento de Bácon com 
a jovem viúva. Pelas palavras de Dafneu, Plutarco replica com uma 
pergunta retórica: “chamas de o mais vergonhoso, um casamento, a 
união de um homem e uma mulher, visto que não houve nem há con-
junção mais sagrada?” (750C). Nosso autor grafa σύνοδον (sýnodon), 
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que traduzimos como “união”, termo que significa literalmente “estar 
juntos no mesmo caminho”, “um em companhia do outro”, “um com 
outro”, o que denota a sua visão de que o casamento requer uma rela-
ção de companheirismo entre os cônjuges. Dado que se reforça com 
o emprego de κατάζευξις (katázeuxis), “conjunção”, que literalmente 
é estar atrelado ao jugo,2 no sentindo de um par, um ao lado do outro. 
Em resposta às acusações de “intemperança e insolência” (ἀκολασίαν 
καὶ ὕβριν) (akolasían kaì hýbrin) (750C), aos que são governados por 
Eros, Plutarco afirma:

ἀλλ’ ὥσπερ ἐπὶ σιτίον ἄγει καὶ ὄψον ἡ φύσις μετρίως καὶ ἱκανῶς τὴν ὄρεξιν, 
ἡ δ’ ὑπερβολὴ πάθος ἐνεργασαμένη λαιμαργία τις ἢ φιλοψία καλεῖται [...] 
τὴν δ’ ἐπὶ τοῦτο κινοῦσαν ὁρμὴν σφοδρότητι καὶ ῥώμῃ γενομένην πολλὴν 
καὶ δυσκάθεκτον οὐ προσηκόντως Ἔρωτα καλοῦσιν. Ἔρως γὰρ εὐφυοῦς καὶ 
νέας ψυχῆς ἁψάμενος εἰς ἀρετὴν διὰ φιλίας τελευτᾷ·

Mas tal como a natureza nos coloca com moderado tempero e adequado 
apetite sobre o alimento, também o excesso produz uma paixão pela gula, 
a chamada glutonaria. [...] É um ímpeto que move, que se torna tão profun-
do, vigoroso e o mais duro de suportar. Não em vão o chamam Eros, pois 
Eros, quando se aproxima de uma alma jovem e bem-nascida, intenta pela 
amizade conduzi-la à virtude. (Diálogo do amor, 750C-D)

Para contrapor-se aos substantivos ἀκολασίαν καὶ ὕβριν (akolasían 
kaì hýbrin) “intemperança e insolência”, Plutarco emprega os advér-
bios μετρίως καὶ ἱκανῶς (metríōs kaì hikanôs), “moderada e adequa-
damente”, como resultantes da atuação do deus.3 Na argumentação 

2  Como demonstra Egoscozábal (2004, 31-37), o substantivo ζεῦγος (zeûgos), que significa 
“jugo”, circula em duas esferas distintas, tanto na da escravidão como na do amor.
3  Em seu estudo sobre o vocabulário moral de Plutarco, Panagopoulos (1977) conclui 
que nosso autor utiliza substantivos, adjetivos, advérbios e verbos para caracterizar 
suas personagens em sua obra Moralia. 
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de Protógenes, vemos ainda que Plutarco concebe a existência de um 
“verdadeiro Eros”, (ἀληθινοῦ δ’ Ἔρωτος) (alḗthinoû d’ Érōtos) (750C), 
pois é o verdadeiro Eros que fortalece o amor pela amizade e tem 
como fim conduzir o casal para o caminho da virtude.

Notamos que o amor assume uma perspectiva filosófica quando 
a união se justifica pela busca da virtude, levando-nos a pensar em 
uma relação entre almas. No entanto, a vida sexual dos amantes não 
é negligenciada por Plutarco, para quem a relação sexual deve se 
consumar somente após a realização do casamento. Ao priorizar o ato 
sexual, o homem e a mulher aproximam-se dos animais irracionais, 
orientados apenas pelo instinto. E esse enlace ocorreria ainda sem a 
proteção de Eros, pois não haveria amor entre eles, e o homem não 
conheceria a graça feminina. No entender de Plutarco, quando a rela-
ção sexual entre um homem e uma mulher não é regida por Eros, não 
existe a amizade propiciada por essa divindade que estimula a mulher 
a conceder ao homem a sua “graça” (χάρις/kháris). Conforme Plutarco 
nos esclarece neste excerto: “[Eros] usa a amizade para alcançar a gra-
ça. Graça, Protógenes, é a concessão feminina dada ao varão, assim 
chamada pelos antigos.” (751D).

Plutarco afirma que a relação sexual sem a concessão da graça 
feminina é “sem decoro nem encanto”, (ἀσχήμων καὶ ἀναφρόδιτος) 
(askhḗmōn kaì anaphróditos) (751D), ambos grafados inicialmente 
com a letra alfa (α), um prefixo privativo, que indica a falta ou a 
negação de algo. No caso primeiro caso, ἀσχήμων (askhḗmōn) é um 
adjetivo que assinala a ausência de “decoro”, de “recato no compor-
tamento”, o que revela a ausência de Eros nesta relação, uma vez que 
o deus é quem conduz os amantes ao “pudor, quietude, tranquilidade 
e decoro” (αἰδῶ καὶ σιωπὴν καὶ ἡσυχίαν καὶ σχῆμα) (aidô kaì siōpḕn 
kaì hēsykhían kaì skhêma) (767E). Já no segundo caso, ἀναφρόδιτος 
(anaphróditos) é um adjetivo que designa a falta de “encanto”, de 
“Afrodite”, cujo significado literal é “não favorecido por Afrodite”, 
que pode ser entendido como “sem o encanto da deusa”. O adjetivo 
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ἀναφρόδιτος (anaphróditos) também indica a ausência de Afrodite 
na relação sexual, o que lhe retira o encanto e o prazer do ato.

A escolha lexical de Plutarco não foi aleatória, por meio dela, refor-
ça a necessidade da participação dos deuses Eros e Afrodite durante o 
ato sexual do casal, para que seja um ato de amizade e prazer. Porém, 
como conclui Martin Jr. (1969), p. 183), em 756C, Plutarco afirma 
que Eros e Afrodite exercem funções importantes e diferentes, mas 
é o deus quem confere beleza ao ato regido pela deusa, uma vez que 
a amizade se mescla ao prazer para dar forma a uma união afetiva 
duradoura. Nesse sentido, Plutarco mostra-se alinhado à tradição 
literária grega, que em geral distingue as funções desses deuses na 
relação amorosa: Afrodite preside as relações sexuais e Eros atua 
como o deus da afetividade e da paixão no amor. Contudo, nosso 
autor difere da tradição grega no tocante ao perfil dos amantes, pois 
não reconhece o amor regido por Eros no relacionamento pederasta 
ou homoerótico (Halperin, 1986). Tal pensamento, no entender de 
García Valdés (2007), expressa a avaliação positiva que Plutarco faz 
da mulher na relação, não a isentando da paixão erótica antes vista 
como característica exclusiva do gênero masculino.

No discurso de Protógenes, o casamento é tratado como um dever 
do cidadão, assim a relação sexual passa a ser um ato cívico, visto que 
“essa união é necessária aos nascimentos; e os legisladores não lhes 
são indiferentes” (750C). Plutarco pensa o ato sexual também como 
algo natural: “há na natureza a necessidade de homens e mulheres de 
terem prazer uns com os outros” (750D). No entanto, tal necessidade 
deve ser comandada por Eros, que promove a amizade entre os cônju-
ges, em conjunto com Afrodite, que preenche o ato sexual de encanto 
e prazer. Protógenes então defende que o amor entre homens é mais 
intenso que o amor entre homens e mulheres, e logo Dafneu replica: 
“Eu considero com convicção que isso sinaliza em prol das mulheres, 
pois se a união contra a natureza dos varões não abate o pensamento 
amoroso, nem o prejudica, como é natural, o amor é muito maior 
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pelas mulheres que pelos homens, por natureza.” (751C-D). Nosso 
autor confere não apenas um valor cívico ao casamento, mas tam-
bém o associa à natureza, como uma união que abraça o humano e 
o divino, sendo por isso regida por dois deuses e pelas leis da cidade.

Eros e o amor conjugal: amizade e virtude

Um aspecto importante nessa reflexão plutarquiana sobre a ami-
zade entre os cônjuges, como apontado por Calame, é que Plutarco 
pertence a uma época em que a compreensão da relação pederasta 
está dissociada do conceito de philía, de amizade. Desse modo, nosso 
autor transfere esse valor da relação pederasta para o amor heteros-
sexual (Calame, 1996). Konstan (2005) nos esclarece que a relação 
amorosa em Atenas, que tinha como modelo a relação pederasta, 
pressupunha um dominante e um dominado; era somente a relação 
de amizade que suscitava a igualdade entre as partes e, por isso, amor 
e amizade eram vistos como incompatíveis. A nosso ver, Plutarco 
transfere a amizade do amor pederasta para o amor conjugal para 
conferir igualdade aos cônjuges no sentido de que a mulher é capaz 
de ser amiga do seu marido, de ser sua companheira em todos os 
lugares e ainda aceitar o seu marido como mestre,4 tal como em uma 
relação pederasta.

O prazer desempenha um papel importante após a realização do 
enlace, pois, ainda que pequeno, ele auxilia na sedimentação da “hon-
ra” (τιμή/timḗ), da “graça” (χάρις/kháris), do “carinho” (ἀγάπησις/
agápēsis) e da “confiança” (πίστις/pístis) dos cônjuges. Outro ponto 
importante é a participação decisiva da deusa para que se estabeleça 
a φιλότης (philótēts), a afeição que nasce da relação sexual, um tipo 

4  Sobre o papel do homem como mestre no casamento é o pensamento que rege o 
tratado plutarquiano Preceitos conjugais.
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distinto de amizade. O termo φιλότης (philótēs) também pode ser 
traduzido por amizade, mas, em Plutarco, vemos a diferenciação 
entre este conceito e o de φιλία (philía), que igualmente é traduzido 
por amizade. Assim, φιλότηs (philótēs) é a amizade que é um tipo 
de afeição, nascida da relação sexual regida por Afrodite, ao passo 
que φιλία (philía) é a amizade que é uma espécie de cumplicidade, 
nascida da convivência dos cônjuges regida por Eros, e é a combina-
ção dessas amizades que garante a prosperidade da união. Por isso, a 
união matrimonial necessita de ambos os deuses. 

Protógenes discorda da participação de Eros no relacionamen-
to entre homem e mulher, e rebate a argumentação de Plutarco  
afir mando que isso é impossível pelo fato de que o deus não está pre-
sente em ambientes femininos, conforme verificamos neste passo: 
“nem uma parte do verdadeiro Eros convive no gineceu, e afirmo 
que nem é amor vosso sentimento pelas mulheres ou virgens, assim 
como nem as moscas amam o leite nem as abelhas o mel, nem criado-
res e cozinheiros com afeição se preocupam com novilhos e pássaros 
ao engordá-los nas trevas” (750C). Em um primeiro momento, ainda 
que Plutarco admita Eros como partícipe da relação pederasta, sua 
resposta a Protógenes reafirma sua visão de que o amor no casamen-
to é algo peculiar a homens e mulheres, por duração e natureza, pois 
os relacionamentos entre homens são fugazes e libertinos:

Εἰ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς σκοποῦμεν, ὦ Πρωτόγενες, ἓν καὶ ταὐτόν ἐστι πρὸς 
παῖδας καὶ γυναῖκας πάθος τὸ τῶν Ἐρώτων· εἰ δὲ βούλοιο φιλονεικῶν 
διαιρεῖν, οὐ μέτρι’ ἂν δόξειε ποιεῖν ὁ παιδικὸς οὗτος, ἀλλ’ ὥσπερ ὀψὲ 
γεγονὼς καὶ παρ’ ὥραν τῷ βίῳ νόθος καὶ σκότιος ἐξελαύνειν τὸν γνήσιον 
Ἔρωτα καὶ πρεσβύτερον. ἐχθὲς γάρ, ὦ ἑταῖρε, καὶ πρῴην μετὰ τὰς ἀποδύσεις 
καὶ ἀπογυμνώσεις τῶν νέων παραδὺς εἰς τὰ γυμνάσια καὶ προσανατριβόμε-
νος ἡσυχῆ καὶ προσαγκαλιζόμενος, εἶτα κατὰ μικρὸν ἐν ταῖς παλαίστραις 
πτεροφυήσας οὐκέτι καθεκτός ἐστιν
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Se visarmos à verdade, Protógenes, o sentimento de Eros é um e o mesmo 
para meninos e mulheres; se quisesse, enquanto querelamos, distingui-los, 
pode-se considerar que esse pelo jovem não é moderado, mas como que 
nascido tardiamente e alheio ao tempo certo de sua vida, ilegítimo e bastar-
do, empurra para fora o Eros verdadeiro e ancião. Ontem, companheiro, e 
anteontem, no meio dos jovens desnudos e os que se despiam, insinuava-se 
nos ginásios, massageava-os calmamente e enganchava-os pelos braços; 
em seguida, por pouco tempo esteve nas palestras, pois, por ser alado, não 
havia mais como detê-lo por lá. (Diálogo do amor, 751F)

Destacamos a manobra discursiva de Plutarco ao concordar com 
a existência de Eros na relação pederasta para acalmar Protógenes, 
o seu debatedor mais aguerrido, para logo depois afirmar: “mas esse 
ofende e insulta o Eros matrimonial, atuante pela imortalidade à 
mortal raça, que pelos nascimentos impede que nossa espécie seja 
novamente extinta” (ἀλλὰ λοιδορεῖ καὶ προπηλακίζει τὸν γαμήλιον 
ἐκεῖνον καὶ συνεργὸν ἀθανασίας τῷ θνητῷ γένει) (allà loidoreî kaì 
propēlakízei tòv gamḗlion ekeînon kaì synergòn athanasías tôi thnētôi 
génei). Na verdade, Plutarco discorda da existência de dois Eros, e 
trata o relacionado à pederastia como um Eros “ilegítimo e bastardo” 
(νόθος καὶ σκότιος/nóthos kaì skótios), sem reconhecê-lo como o 
verdadeiro Eros (ἀληθινοῦ δ’ Ἔρωτος) (alēthinoû d’ Erōtos) (750C).

Nessa altura do diálogo, a discussão se inflama e há a intervenção 
de Antêmion, que lembra os debatedores do real motivo daquele de-
bate: “por ser útil, devia-se falar sobre nosso propósito inicial” (752E). 
A partir desse momento, os presentes retomam o assunto sobre a 
conveniência ou não da união matrimonial de Ismenodora e Bácon. 
Pouco depois disso, um homem a cavalo entra em cena e anuncia que 
Bácon foi raptado por Ismenodora (754E), quando se inicia um novo 
debate sobre se ele havia permitido ou não que isso ocorresse. Com 
isso, percebemos a intenção de Plutarco em atestar o poder de Eros, 
que semeia esperança em Ismenodora e a incita a planejar o rapto 
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do seu amado. A jovem viúva estava confiante de “que Bácon não 
era avesso ao casamento” (754E) e, por isso, viola os padrões sociais 
de seu tempo e consuma o seu desejo de desposar o efebo, episódio 
assim narrado:

 
τῶν οὖν φίλων τοὺς μάλιστα τοῖς βίοις νεαροὺς καὶ συνερῶντας αὐτῇ καὶ 
τῶν γυναικῶν τὰς συνήθεις μεταπεμψαμένη καὶ συγκροτήσασα παρεφύ-
λαττε τὴν ὥραν, ἣν ὁ Βάκχων ἔθος εἶχεν ἀπιὼν ἐκ παλαίστρας παρὰ τὴν 
οἰκίαν αὐτῆς παρεξιέναι κοσμίως. ὡς οὖν τότε προσῄει μετὰ δυοῖν ἢ τριῶν 
ἑταίρων ἀληλιμμένος, αὐτὴ μὲν ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήντησεν ἡ Ἰσμηνοδώρα 
καὶ τῆς χλαμύδος ἔθιγε μόνον, οἱ δὲ φίλοι καλὸν καλῶς ἐν τῇ χλαμύδι 
καὶ τῇ διβολίᾳ συναρπάσαντες εἰς τὴν οἰκίαν παρήνεγκαν ἀθρόοι καὶ 
τὰς θύρας εὐθὺς ἀπέκλεισαν· | ἅμα δ’ αἱ μὲν γυναῖκες ἔνδον αὐτοῦ τὸ 
χλαμύδιον ἀφαρπάσασαι περιέβαλον ἱμάτιον νυμφικόν· οἰκέται δὲ περὶ 
κύκλῳ δραμόντες ἀνέστεφον ἐλαίᾳ καὶ δάφνῃ τὰς θύρας οὐ μόνον τὰς τῆς 
Ἰσμηνοδώρας ἀλλὰ καὶ τὰς τοῦ Βάκχωνος· ἡ δ’ αὐλητρὶς αὐλοῦσα διεξῆλθε 
τὸν στενωπόν.

Ela convocou seus amigos mais exuberantes em físico, também mandou vir 
as mulheres que lhe eram íntimas, e os organizou para que se aguardasse 
a hora em que Bácon, como estava habituado, saísse da palestra e passasse 
adornado pela casa dela. Quando ele, untado com óleo, aproximava-se 
com dois ou três de seus companheiros, a própria Ismenodora à porta foi 
ao seu encontro e apenas tocou sua clâmide, e seus amigos com elegância 
capturaram seu belo na clâmide e no manto duplo, levaram-no para sua 
casa e em seguida fecharam as portas. Lá dentro, as mulheres arrancaram 
sua clâmide e o envolveram em um manto nupcial. Os escravos domésticos, 
correndo ao redor, coroavam com ramos de oliveira e loureiro não somente 
as portas de Ismenodora, mas também as de Bácon; e a flautista atravessava 
a viela tocando sua flauta. (Diálogo do amor, 754E-755A)
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Plutarco não descreve qualquer resistência de Bácon, pelo con-
trário, retrata um rapto que transcorre com muita tranquilidade, 
com sua silente concordância, graças à ação de Eros, para que seu 
desfecho fosse o casamento. E para rebater as críticas de alguns ao 
expediente de Ismenodora, Plutarco esclarece que o episódio resulta 
de uma “inspiração divina” (θεία ἐπίπνοια/theía epípnoia):

Ἔρωτι δὲ ‘μάχεσθαι χαλεπόν’ οὐ ‘θυμῷ’ καθ’ Ἡράκλειτον· ‘ὅ τι γὰρ ἂν 
θελήσῃ, καὶ ψυχῆς ὠνεῖται’ καὶ χρημάτων καὶ δόξης. ἐπεὶ τί κοσμιώτερον 
Ἰσμηνοδώρας ἐν τῇ πόλει; πότε δ’ εἰσῆλθεν ἢ λόγος αἰσχρὸς ἢ πράξεως 
ὑπόνοια φαύλης ἔθιγε τῆς οἰκίας; ἀλλ’ ἔοικε θεία τις ὄντως εἰληφέναι τὴν 
ἄνθρωπον ἐπίπνοια καὶ κρείττων ἀνθρωπίνου λογισμοῦ. 

Contra Eros “é difícil combater” não “com ânimo”,5 conforme Heráclito. 
“Sempre que desejas algo, compra-o com tua vida”, tuas riquezas e fama. 
Depois, qual atitude é mais decente que a de Ismenodora nesta cidade? 
Acaso veio um discurso vergonhoso ou a suspeita de uma ação vulgar 
que atingisse sua casa? Mas parece realmente que uma inspiração divina 
arrebatou o pensamento dessa mulher e foi mais forte que a lógica humana. 
(Diálogo do amor, 755D-E)

Outro ponto decisivo na cena do rapto de Bácon é que o amor 
regido por Eros não necessita da opinião ou da intervenção alheia 
para que se concretize. Percebemos, na verdade, que o debate em 
nada influenciou a vontade de Ismenodora ou a de Bácon, pois Eros 
já havia traçado o seu destino, contra o qual nem familiares, nem 
amigos, nem a sociedade poderiam lutar. Plutarco ressalta a impo-
tência dos mortais diante dos desígnios de Eros, pois este é soberano 
nos assuntos do amor e não há razão humana que o detenha.

5  Fr. 85 Diels. Plutarco também cita esse fragmento em Da ausência de ira (457D) e na 
Vida de Coriolano (XXII, 3).
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Além de concorrer para a união amorosa, o deus tem como função:

[...] βραβεύειν ἢ τὴν περὶ τοὺς καλοὺς καὶ ὡραίους ἐπιμέλειαν τῶν ἐρώντων 
καὶ δίωξιν· οὐδὲν γάρ ἐστιν αἰσχρὸν οὐδ’ ἀναγκαῖον, ἀλλὰ πειθὼ καὶ χάρις 
ἐνδιδοῦσα ‘πόνον ἡδὺν’ ὡς ἀληθῶς ‘κάματόν <τ’ εὐκάματον’> ὑφηγεῖται 
πρὸς ἀρετὴν καὶ φιλίαν, οὔτ’ ’ἄνευ θεοῦ’ τὸ προσῆκον τέλος λαμβάνουσαν, 
οὔτ’ ἄλλον ἔχουσαν ἡγεμόνα καὶ δεσπότην θεὸν ἀλλὰ τὸν Μουσῶν καὶ 
Χαρίτων καὶ Ἀφροδίτης ἑταῖρον Ἔρωτα. 

[...] controlar a inquietação e a perseguição dos que amam os belos e os 
jovens. Pois nada há nisso de vergonhoso nem forçoso, mas há persuasão 
e graça que concede uma “pena prazerosa”,6 na verdade, “também um 
esforço fácil”,7 que conduz à virtude e à amizade, visto que as tomam para 
o conveniente fim, e não “sem um deus”,8 mas não têm outro comandante e 
soberano deus que Eros, companheiro das Musas, das Cárites e de Afrodite. 
(Diálogo do amor, 758B-C)

Notamos que outra atribuição de Eros na relação amorosa é conter 
o ímpeto dos amantes, fazer com que eles não se entreguem aos pra-
zeres sexuais de forma irracional, evitando que traiam a aliança que 
é firmada no casamento. Percebemos a influência da doutrina estoica 
na questão do comedimento para o aprimoramento do caráter, para 
o caminho da virtude (Volke, 1973). Como vimos, em Plutarco, Eros 
é companheiro não somente de Afrodite, mas também das Musas e  
das Cárites. As Musas, filhas de Zeus e Mnemôsine, estão relaciona-
das essencialmente à inspiração e ao entusiasmo, ao domínio divino 
sobre o ser humano, que se manifesta em corpo e alma. Plutarco 

6  Eurípides, Bacantes, 66.
7  Eurípides, Bacantes, 66.
8  Expressão homérica encontrada em vários momentos de sua obra, mas é particular-
mente conhecida pelos seguintes versos da Odisseia: II, 372 e XV, 531.
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apresenta as Musas como atuantes no poder de persuasão (πειθώ/
peithṓ) exercida por Eros nos amantes. Tal persuasão é seguida pela 
graça (χάρις/kháris) que está relacionada às Cárites, cuja etimologia 
nos remete ao substantivo feminino “graça”, o que explica a origem 
daquela graça concedida pela mulher no momento do ato sexual 
regido por Afrodite.9

Eros é o “comandante e soberano” (ἡγεμόνα καὶ δεσπότην/hege-
móna despótēn) da relação amorosa; sua inspiração é determinante 
para a continuidade do casamento, para refrear a chamada “loucura 
amorosa” (τὴν ἐρωτικὴν μανίαν/tḕn erōtikḕn manían), que nosso 
autor assim descreve:

τὴν δ’ ἐρωτικὴν μανίαν τοῦ ἀνθρώπου καθαψαμένην ἀληθῶς καὶ διακαύσα-
σαν οὐ μοῦσά τις οὐκ ‘ἐπῳδὴ θελκτήριος’ οὐ τόπου μεταβολὴ καθίστησιν· 
ἀλλὰ καὶ παρόντες ἐρῶσι καὶ ἀπόντες ποθοῦσι καὶ μεθ’ ἡμέραν διώκουσι 
καὶ νύκτωρ θυραυλοῦσι καὶ νήφοντες καλοῦσι τοὺς καλοὺς καὶ πίνοντες 
ᾄδουσι.

Se realmente a loucura amorosa ataca o homem e o incendeia, não há 
música, nem “canto mágico sedutor”,10 nem mudança de lugar que lhe 
assente; mas se estão presentes é pelos que amam e se ausentes é pelos que 
desejam sexualmente; também os perseguem durante o dia, esperam-nos 
junto à porta de noite; quando estão sóbrios, chamam-nos de seus belos e, 
se bebem, celebram-nos. (Diálogo do amor, 759B)

Conter essa “loucura amorosa” é um exercício que Eros promove 
aos cônjuges durante o casamento, e dessa prática resulta o aprendi-
zado da amizade e o desenvolvimento da virtude, elementos que for-
talecem o amor dos amantes e concorrem para a fusão de suas almas:

9  Otto (2006) aponta que a tradição poética grega evoca as Cárites ao lado de Afrodite.
10  Eurípides, Hipólito, 478.
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[...] αἱ δὲ τῶν ἐρωμένων εἰκόνες ὑπ’ αὐτῆς οἷον ἐν ἐγκαύμασι γραφόμεναι 
διὰ πυρὸς εἴδωλα ταῖς μνήμαις ἐναπολείπουσι κινούμενα καὶ ζῶντα καὶ 
φθεγγόμενα καὶ παραμένοντα τὸν ἄλλον χρόνον. ὁ μὲν γὰρ Ῥωμαῖος 
Κάτων ἔλεγε τὴν ψυχὴν τοῦ ἐρῶντος ἐνδιαιτᾶσθαι τῇ τοῦ ἐρωμένου· ** 
καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ἦθος καὶ ὁ βίος καὶ αἱ πράξεις, ὑφ’ ὧν ἀγόμενος ταχὺ 
συναιρεῖ πολλὴν ὁδόν, ὥσπερ οἱ Κυνικοὶ λέγουσι ’σύντονον ὁμοῦ καὶ 
σύντομον εὑρηκέναι πορείαν ἐπ’ ἀρετήν·’ καὶ γὰρ ἐπὶ τὴν φιλίαν... καθάπερ 
ἐπὶ κύματος τοῦ πάθους ἅμα θεῷ φερομένη.

[...] as imagens dos amantes, tal como a pintura com encáustica, em que as 
imagens gravadas com fogo, legam movimento, vida e voz às recordações 
e permanecem por mais tempo. O romano Catão costumava afirmar que a 
alma do amante mora na do amado **11 e também sua imagem, seu caráter, 
sua vida e suas ações. Em virtude disso, se conduzido com presteza, abran-
ge um longo caminho, tal como os Cínicos afirmam: “contínua e curta, 
descobre uma passagem para a virtude”;12 também para a amizade [...]13 
como se fosse carregado pela onda da paixão junto com um deus. (Diálogo 
do amor, 759C-D)

A moderação proposta para a “loucura amorosa” não se traduz 
em um relacionamento apático ou indiferente no matrimônio. 
Plutarco não descarta “o entusiasmo dos amantes” (ὁ τῶν ἐρώντων 
ἐνθουσιασμός/ho ton erṓntōn enthousiasmos) no casamento, pelo 
contrário: ele é a força motriz para a felicidade e a continuidade 
da união. O que nosso autor desaprova é “a loucura amorosa” (τὴν 
ἐρωτικὴν μανίαν/tḕn erōtikḕn manian), que desestabiliza a relação 
e torna os amantes meros escravos do desejo.14 É justamente pela 

11  Faltam algumas letras.
12  Essa expressão cínica é encontrada em Diógenes Laércio, Vidas e doutrinas dos 
filósofos ilustres (VIII, 121).
13  Lacuna no manuscrito.
14  A leitura de Eros como dilacerador de membros e perturbador da razão é recorrente 
na poesia grega arcaica, consultar sobre este tema o artigo de Corrêa (2016).
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existência desse entusiasmo amoroso que a presença de Eros se faz 
necessária: “Digo, em suma, que o entusiasmo dos amantes não existe 
sem um deus e que não há outro deus mais primordial, fiável e condu-
tor que esse, a quem agora festejamos e ofertamos sacrifícios.” (759D).

A contribuição de Eros estende-se ainda na sua capacidade 
de transformar o caráter daqueles antes considerados inferiores. 
Plutarco nos mostra que, ainda que um dos amantes possua caráter 
reprovável, a atuação do deus em seu modo de pensar e agir produz 
benefícios ao seu caráter: 

Pois torna inteligente quem antes era indolente; e corajoso, como se diz, o 
covarde, tal como os que incandescem as vigas, fazem das fracas firmes. 
E todo amante se torna dadivoso, honesto e generoso; mesmo se antes era 
sórdido, dissolve sua mesquinhez e sua avareza à maneira do ferro passado 
pelo fogo. (Diálogo do amor, 759D)

Eros atua sempre no sentido de favorecer o amor dos amantes 
para que ele se realize no casamento, quer eliminando os obstáculos 
externos com a neutralização das ações contrárias à união matrimo-
nial, quer orientando-os para o caminho da virtude, por meio da 
amizade, conduzindo-os ao entendimento da importância do enlace. 
Com essa percepção da importância do amor no casamento, Plutarco 
revela seu distanciamento da tradição literária grega; como os gregos 
antigos não consideravam o amor algo essencial para a consumação 
do casamento, eram outros os interesses por trás desse ato.15 Em 
consonância com a autodisciplina imposta pela doutrina estoica 
de sua época,16 Plutarco aconselha comedimento aos cônjuges, que 
procurem o apoio de Eros matrimonial e da filosofia para o alcance 
da virtude (751E). Nesse sentido, nosso autor desponta com um texto 

15  A respeito desse aspecto do matrimônio na Grécia antiga, consultar Adrados (1996).
16  Sobre esse aspecto da filosofia estoica no período imperial, consultar Gill (2006).



64

didático e, não por acaso, serve-se de Hesíodo.17 Convém anotar que, 
em seu tratado Preceitos conjugais (138C), Plutarco afirma que o 
sucesso do casamento depende da educação e da filosofia. É provável 
que ele tenha repensado sua visão de casamento ao considerar a ne-
cessidade de um deus protetor dessa relação,18 visto que a datação de 
Jones (1966) para este tratado é entre 90 e 100 d.C., o que o dista um 
tanto de Diálogo do amor, datado entre 96 e 115 d.C.

Conclusões

Na visão de Plutarco, Eros é o deus responsável pelo aprimora-
mento do caráter dos cônjuges, pois, se um deles apresenta distorções 
no caráter, o deus é capaz de lhe conferir retidão e de guiá-lo para 
o caminho da virtude. Como conclui Opsomer (2006), Plutarco 
mostra então que Eros é o deus do amor, não a personificação desse 
sentimento. Plutarco também se diferencia de Platão, pois este nos 
traz a visão de que Eros é uma espécie de númen, ou daímon, um 
ser intermediário entre os homens e os deuses (O banquete, 203a),19 
enquanto nosso autor lhe confere um lugar no panteão divino.

17  Da influência do conteúdo didático da poesia hesiódica em Plutarco, consultar 
Pinheiro (2002).
18  Quanto às diferenças conceituais sobre a natureza do casamento em Diálogo do 
amor e Preceitos conjugais, consultar Badnall (2009).
19  “E um deus não se mistura com um homem, mas através do numem tudo é a 
comunhão e o diálogo dos deuses com os homens, tanto se estiverem acordados como 
dormindo; e um homem numinoso é sábio em assuntos dessa natureza, enquanto 
o outro que é sábio em coisas diferentes, quer nas artes, quer em alguns trabalhos 
manuais, é um artesão. Esses numens são muitos e multiformes, e um deles também 
é Eros.” (θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ 
διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ ὁ μὲν περὶ τὰ 
τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ, ὁ δὲ ἄλλο τι σοφὸς ὢν ἢ περὶ τέχνας ἢ χειρουργίας 
τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ δαίμονες πολλοὶ καὶ παντοδαποί εἰσιν, εἷς δὲ τούτων ἐστὶ 
καὶ ὁ Ἔρως) (O banquete, 203a).



65

Há também dois elementos que compõem a concepção plutarquia-
na de amor: a amizade e o prazer. A amizade é fruto da convivência 
harmoniosa do casal, na qual a mulher é capaz de ser amiga do seu 
marido. O prazer é regido por Eros, porém necessita da imprescin-
dível participação da deusa Cípria, pois “sem força e fugaz é a graça 
de Afrodite se não for inspirada por Eros” (759F). Notamos ainda 
que, segundo Plutarco, o amor é composto por uma paixão inicial 
que se desdobra em casamento no qual Eros atua como um condutor 
para o caminho da virtude. O prazer sexual compartilhado entre os 
cônjuges, regido por Afrodite, é responsável pelo sentimento de aco-
lhimento, de carinho entre eles que auxiliam no fortalecimento de 
sua amizade. Em virtude disso, nosso autor afirma que o casamento 
é a maior fonte de prazer (770A), visto que é o palco onde todos esses 
sentimentos e valores atuam. Sob essa perspectiva, Plutarco afasta-se 
da visão de amor platônica, contida no Banquete, de que o relaciona-
mento afetivo com uma mulher aparece como inferior ao masculino 
(Saxonhouse, 1984).
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