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Plutarco - Biografia: 

Lucius Mestrius Plutarchus (46 – 120 d.C), mais conhecido como Plutarco, foi um filósofo e 

escritor grego. Não possuímos todas as suas obras. Escreveu importantes biografias e ensaios 

morais, dos quais muitos chegaram ao nosso tempo. Destacam-se Vidas Paralelas e os 

variados escritos que constituem a obra conhecida como Moralia. Em suas biografias, Plutarco 

buscava revelar e comentar os vícios e as virtudes dos indivíduos dos quais falava.  

Ideias centrais do texto “Como tirar proveito dos seus inimigos”: 

1. É possível tirar algo de proveitoso da inimizade, basta saber como. 

2. O sábio sabe tirar proveito da inimizade; os imbecis não sabem nem mesmo como 

tratar os amigos. 

3. Os inimigos nos obrigam a sermos mais atenciosos e menos negligentes com a nossa 

vida, isto é, a viver de maneira virtuosa (ver p.7). Ter rivais ajuda a mantermos uma 

conduta adequada (p.8). 

4. A virtude é uma defesa contra os inimigos (p.9). 

5. É preciso saber como criticar (censurar) um inimigo. É necessário não compartilhar dos 

vícios do inimigo para criticá-lo. Essa é uma das razões para evitarmos os vícios de 

caráter: para ter moral para criticar os outros. (p.12) 

6. Podemos tirar proveito das críticas que nossos inimigos nos fazem. Muitas vezes, os 

inimigos são os únicos que fazem críticas sinceras, já que os amigos falham conosco 

nesse sentido, com frequência. A crítica de um inimigo pode nos ajudar, desde que 

esteja justificada, a vermos algo de nossa vida que estamos negligenciando (p.13, 14, 

15 e 16) 

7. Ouvir as críticas e injúrias de inimigos pode nos tornar mais fortes e tranquilos (ver 

p.17 e 18).  

8. Ser generoso com o inimigo é sinal de justiça e grandeza, bem como grande exercício 

de crescimento pessoal. Ser generoso com o inimigo nos torna mais capazes de sermos 

generosos com os outros. (p.18) 

9. Ser generoso com o inimigo é um grande exercício contra a rivalidade e a inveja. (p.19) 

10. Entretanto, a inveja e o ódio, se cultivados contra os nossos inimigos, acabam por fazer 

parte também de outros relacionamentos, sobretudo com os amigos.  Porque nos 

tornamos invejosos, maldosos, rancorosos e desconfiados. Temos que colocar limites, 

portanto, na nossa forma de agir contra nossos rivais, para que não desenvolvamos 

falhas de caráter e acabemos por prejudicar outros (p.19 e 20) 

11. Uma vantagem da justiça contra os inimigos: ter a reputação de indivíduo justo. (p.21) 

12. A rivalidade com um inimigo pode servir para que façamos o nosso melhor em todas 

as coisas, servindo como arma contra a indolência e a moleza. Podemos aprender com 

as virtudes de nossos rivais (p.23) 

 

 



Citações: 

É próprio de um homem ponderado tirar proveito de seus inimigos (Xenofonte) (p.4) 

O fogo queima quem o toca; mas fornece luz e calor, serve a uma infinidade de usos para 

aqueles que sabem utilizá-lo. Examina igualmente teu inimigo: esta criatura, de um outro lado, 

nociva e intratável, não dá, de alguma maneira, ensejo de ser apanhada? Não pode prestar-se 

a algum uso particular? Não é útil? (p. 5)  

Assim, os imbecis maltratam suas amizades, enquanto os homens sensatos sabem dirigir para 

seu proveito mesmo as inimizades. (p.6)  

Em primeiro lugar, parece-me que o mais prejudicial na inimizade pode tornar-se o mais 

proveitoso, se se quer atentar nisso. E de que maneira? É que teu inimigo, continuamente 

atento, espia tuas ações; na expectativa da menor falha, fica à espreita, em torno da tua vida... 

(p.6) 

Com efeito, acontece frequentemente que nossos amigos adoecem e agonizam, sem que 

saibamos, enquanto lhes damos prova de desinteresse e negligência. Tratando-se de nossos 

inimigos, ao contrário, vamos quase em busca de seus sonhos. Doenças, dívidas ou brigas 

conjugais escapam mais facilmente à memória de seus servidores imediatos que à de seu 

adversário. Mas é sobretudo aos erros que este se prende, e vai ao seu encalço; e da mesma 

maneira que os abutres são atraídos pelo odor das carcaças pútridas, mas não sentem o odor 

dos corpos sãos e vigorosos, assim também as partes de nossa vida que são doentias, fracas, 

afetadas atraem nosso inimigo; de fato, os que nos demonstram aversão investem contra elas 

a passos largos, tomam-nas de assalto e despedaçam-nas. É isso então uma coisa efetivamente 

útil? Sim, sem nenhuma dúvida. Isso obriga a viver com cautela, a prestar atenção em si, a 

nada fazer nem nada dizer estouvada e irrefletidamente, mas a manter continuamente sua 

vida resguardada de uma eventual crítica, como se se tratasse de observar um regime 

draconiano. De fato, essa maneira reservada, que reprime as paixões da alma e refreia os 

desvios do raciocínio, inspira o cuidado e a vontade de viver de maneira virtuosa e 

irrepreensível. (p.7-8) 

Como me defenderei de meu inimigo? Tornando-te, tu próprio, virtuoso (Diógenes)(p.9).  

Crês que para ter direito de censurar basta ser homem de espírito, falar com voz forte e tom 

categórico? Não, é preciso estar resguardado de toda acusação e de toda censura. Com efeito, 

a nenhum outro, parece, o deus recomenda tanto a prática do “conhece-te a ti mesmo” como 

ao homem que se intromete em censurar outrem, receando que, dizendo tudo o que lhe 

agrada, se exponha a ouvir coisas que lhe desagradam. (p.12) 

Por isso, Antístenes dizia com razão que, para os que se preservam, há necessidades de amigos 

sinceros e inimigos ardentes: uns nos afastam do mal por suas advertências, os outros, por sua 

censura. Mas visto que hoje a amizade só eleva fracamente a voz, quando se trata de falar com 

franqueza, e que, verbosa na lisonja, é silenciosa nos conselhos, é da boca de nossos inimigos 

que nos é preciso ouvir a verdade. (p.13) 



Tal é muitas vezes o efeito de uma maledicência ditada pela cólera ou pela inimizade: ela cura 

nossa alma de uma doença insuspeita que tínhamos negligenciado. Mas as pessoas, em sua 

maior parte, quando são censuradas, não procuram saber se essas reprimendas têm 

fundamento, mas usam recriminações e acusam seu agressor de um vício diferente. (p.14) 

De fato, em muitos pontos a clarividência do inimigo é maior que a do amigo – “o amor é cego 

a respeito do que ele ama”, como diz Platão... (p.15)  

Assim, é por nossos inimigos mais que por nossos amigos e familiares que podemos tomar 

consciência de nossas manias, de nossas fraquezas corporais e de nossos defeitos mais 

diretamente perceptíveis. (p.16) 

Uma vez acostumado a suportar em silêncio as injúrias hostis, suportarás mais facilmente os 

arrebatamentos de uma mulher que te injuria, ouvirás sem emoção as palavras ofensivas de 

um amigo ou de um irmão; e quando teu pai ou tua mãe te derem pancadas ou te lançarem 

algum objeto no rosto, aceitarás a ofensa sem cólera e sem ressentimento. Sócrates suportava 

Xantipa, que era irritável e acrimoniosa, a fim de que o hábito que com isso adquirisse o 

tornasse mais doce aos outros. Entretanto, é mais belo que seja contra inimigos e estranhos 

que nos exercitemos em suportar com serenidade as insolências, os arrebatamentos, os 

motejos, os ultrajes, para habituar nosso humor a permanecer tranquilo e a não se irritar com 

as injúrias (p.17 e 18) 

Sem dúvida não se vingar de um inimigo, quando a ocasião se apresenta, é humanidade! Mas 

compadecer-se dele quando está prostrado e assisti-lo [ajudá-lo] quando está na miséria, ter 

atenções para com seus filhos e ocupar-se de seus interesses que periclitam, o homem que 

não sente a generosidade de uma tal conduta, que não louva essa virtude, esse, “de aço ou de 

ferro é forjado o seu coração negro”. (p.18) 

Mas o que há de mais belo e de mais útil é que, tomando o hábito de louvar nossos inimigos, 

de nos defender de todo o rancor e de toda tortura à vista de seu sucesso, nos afastamos mais 

dessa inveja que excitam em nós com muita frequência a felicidade de nossos amigos e o 

sucesso de nossos familiares. Ora, que outro exercício é mais útil para a alma, e melhor a 

dispõe, que aquele que extingue em nós todo o instinto de rivalidade e inveja? (p. 19)  

(...) do mesmo modo a inimizade, pela única razão de introduzir em nós, juntamente com o 

ódio, um sentimento de inveja, deixa em depósito na sua passagem a desconfiança e o regozijo 

que vêm do infortúnio dos outros, o rancor enfim. Além disso, quando a maldade,  a astúcia, o 

gosto da intriga, que não parecem ser coisas condenáveis ou iníquas com respeito a um 

inimigo, se insinuam em nossa alma, aí permanecem, sem que possamos nos desfazer deles; e 

o hábito  faz que, não sabendo nos preservar de tas defeitos com respeito a nossos inimigos, 

os empreguemos mesmo contra nossos amigos. (p.19-20). 

(...) é certamente bem mais honroso ainda, nas discussões e nas rivalidades que instigam os 

homens, ser um inimigo generoso, justo e leal, reprimir seus maus impulsos, baixos e 

perversos, depreciá-los, a fim de ficar inabalável nas relações com os amigos, e abster-se de 

todo prejuízo contra eles. (p.20) 



Mas há um testemunho ainda maior e o mais belo de todos: é que, quando nos habituamos a 

ser justos mesmo para com nossos inimigos, ficamos certos de que jamais seremos acusados 

de injustiça e de má-fé para com nossos íntimos e amigos. (p. 21) 

Aquele que se crê ultrapassado pelo seu inimigo no foro, nas funções públicas, na gestão dos 

negócios do Estado, ou junto de seus amigos e dos poderosos, deixa-se arrastar ao rancor e ao 

completo desencorajamento, em vez de agir e ostentar rivalidades: para terminar, ele soçobra 

na ociosidade estéril do homem invejoso! Ao contrário, aquele que não fica cego diante de um 

inimigo execrável, mas submete a  um exame equitativo sua vida, seus costumes, suas 

palavras,, seus atos, reconhecerá quase sempre que essa superioridade, invejada por ele 

próprio, provém da rapidez, da previdência e da sabedoria da conduta de seu adversário. 

Então, para ser igual a este em amor da glória e do belo, ele redobrará os esforços e lançará 

para longe a indolência e a moleza. (p.23) 


