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Diálogo A Amizade (De Amicitia) 

Personagens: 

Quinto Múcio Cévola 

Caio Fânio 

Caio Lélio 

Idéias e citações: 

Após uma breve conversa sobre seu amigo Cipião, Fânio pede a Lélio que exponha sua 

concepção de amizade, indagando, com isso, Lélio sobre a) o valor da amizade e b) princípios 

que devem reger a amizade. 

Lélio: De minha parte, tudo que posso fazer é vos incitar a preferir a amizade a todos os bens 

desta terra; com efeito, nada se harmoniza melhor com a natureza, nada esposa melhor os 

momentos positivos ou negativos, da existência.(p.85) 

Lélio: Antes de mais nada, a amizade, estou convencido, só pode existir nos homens de bem. 

(p.85) 

Como ele dá sentido para essa afirmação? Isto é, como ele justifica essa afirmação? 

Homens de bem: 

Lélio: (...) Todas as pessoas que, em sua conduta, em sua vida, deram prova de lealdade, de 

integridade, de equidade, de generosidade,que não trazem dentro de si cupidez, nem paixões, 

nem inconstância, e são dotadas de grande força de alma, como o foram os homens que eu há 

pouco nomeava, podem todas, penso, ser contadas entre pessoas de bem.(p.86) 

(!) Temos de indagar pela concepção de ‘pessoas de bem’, se queremos entender Cícero e sua 

ideia de que somente estes podem ser amigos de alguém.  

Lélio: Assim, a amizade não é senão uma unanimidade em todas as coisas, divinas e humanas, 

acompanhada de afeto e de benevolência: pergunto-me se ela não seria, excetuada a 

sabedoria, o que o homem recebeu de melhor dos deuses imortais. (p.87) 

Da importância da virtude para a amizade: origem e sustento da amizade. 

Lélio: Quanto aos que colocam na virtude o soberano bem, sua escolha é certamente 

luminosa, já que é essa mesma virtude que faz nascer a amizade e a conserva, pois, sem 

virtude, não há amizade possível. (p.88) 

Sobre a importância da amizade e a distinção entre mais de um tipo de amizade: 

Lélio: Quanto à amizade, ela contém uma série de possibilidades. Em qualquer direção que a 

gente se volte, ela está lá, prestativa, jamais excluída de alguma situação, jamais importuna, 



jamais embaraçosa. Por isso, nem água nem fogo, como se diz, nos são mais prestimosos que a 

amizade. E aqui não se trata da amizade comum ou medíocre, que no entanto proporciona 

igualmente satisfação e utilidade, mas da verdadeira, da perfeita, à qual me refiro, tal como 

existiu entre os poucos personagens citados. Pois a amizade torna mais maravilhosos os 

favores da vida, e mais leves, porque comunicados e partilhados, seus golpes duros. (p. 89) 

Lélio: Na maioria das vezes, portanto, ao refletir sobre a amizade, tenho o hábito de voltar ao 

ponto que me parece fundamental: será por fraqueza e indigência que se busca a amizade, 

cada um visando por sua vez, através de uma reciprocidade dos serviços, receber do outro e 

devolver-lhe esta ou aquela coisa que não pode obter por seus próprios meios, ou seria isto 

apenas uma de suas manifestações, a amizade tendo principalmente uma outra origem, mais 

interessante e mais bela, escondida na própria natureza? Com efeito, o amor, de onde provém 

a palavra amizade, é no primeiro fundamento simpatia recíproca. Quanto aos favores, não é 

raro que sejam obtidos também de pessoas iludidas por uma aparente amizade e um desvelo 

de circunstância: ora, na amizade nada é fingido, nada é simulado, tudo é verdadeiro e 

espontâneo. (p. 93)  

A disposição necessária para a verdadeira amizade: 

Lélio: Com efeito, quando somos generosos e bondosos, quando não exigimos 

reconhecimento – não contando com nenhum proveito próprio, tendo apenas uma vontade 

espontânea de ser generoso -, é, então, penso, que convém, não movidos por uma esperança 

mercantil, mas convencidos de que o amor traz em si seu fruto, querer atar amizade. (p.96) 

Lélio: (...) Pois, se o interesse cimentasse as amizades, à menor mudança de interesse 

veríamos desfazerem-se. Mas, assim como a natureza não poderia mudar, as verdadeiras 

amizades são eternas. (p.97). 

Causas de desavenças entre amigos: conflito de interesses e de opiniões políticas. Mudanças de 

caráter. Inconveniências e injustiça. 

Lélio: Nada é mais difícil, apesar de tudo, dizia ele, que conservar intacta uma amizade até o 

último dia de vida. Pois seguidamente acontece que ora os interesses, ora as sensibilidades 

políticas divergem; com frequência também o caráter dos homens se altera, ele dizia, por 

causa de alguns reveses, ou por causa do fardo crescente da idade. (p.98). 

Lélio: Outras violentas dissensões surgem, e na maioria das vezes com razão, quando se exige 

de um amigo algo de inconveniente, como ajudar a saciar uma paixão ou ser cúmplice de uma 

injustiça. Os que se recusam o fazem com a maior honestidade; no entanto, os amigos pelos 

quais não se deixaram arrastar os acusam de faltar aos deveres da amizade; ora, os que ousam 

pedir não importa o quê a um amigo atestam, por seu pedido mesmo, que nenhum escrúpulo 

os detém se se trata de favorecer a causa de um amigo. (p.99-100) 

Quais são os limites do afeto, da amizade? 

Lélio: Por isso, veremos primeiramente, se o permitis, até onde a afeição tem o direito de ir, 

em amizade. (p.100) 



A amizade não pode cruzar os limites da justiça (Cícero chama isto de primeira lei [princípio] da 

amizade, mais adiante):  

Lélio: É que não há nenhuma desculpa para as más ações, mesmo se é por amizade que 

agimos mal. (p. 102) 

Lélio: Em amizade, portanto, será uma lei nada pedir de vergonhoso e não ceder a nenhuma 

súplica dessa espécie. É uma desculpa escandalosa, com efeito, e inteiramente inadmissível, 

pretender que, embora prejudicando o Estado por más ações, defendeu-se a causa de um 

amigo. (p. 103-104)  

Lélio: Por que falei disso? Porque, sem amigos, ninguém empreenderia tais coisas. Eis portanto 

a lição a tirar para as pessoas honestas: se a sorte as fez cair contra a vontade numa amizade 

desse tipo, elas não devem se considerar manietadas [de mãos atadas] a ponto de não 

ousarem dessolidarizar-se de amigos que agem mal em alguma questão importante. (p. 105) 

Aqui a primeira lei e um conselho prático: 

Lélio: Essa é portanto a primeira lei que se deve instaurar em amizade: não pedir a nossos 

amigos senão coisas honestas, não prestar a nossos amigos senão serviços honestos, sem 

sequer esperar que no-los peçam, permanecer sempre confiante, banir a hesitação, ousar dar 

um conselho em total liberdade. No domínio da amizade, é preciso que predomine a 

autoridade dos amigos mais avisados, e que essa influência se aplique em acautelar os outros, 

não só com franqueza mas com suficiente energia, se a situação o exigir, para que o conselho 

seja posto em prática (p. 107). 

Cícero comentando sobre aqueles que creem que a amizade é fruto da falta de autossuficiência 

(ou da insuficiência), da fraqueza. Também sobre o fato de a amizade engendrar preocupações 

(e contra a opinião de que isto nos afasta da tranquilidade). Também fala da virtude, 

destacando algumas, e o quanto elas estão relacionadas a certas preocupações: 

Lélio: Bela sabedoria, essa! Dir-se-ia que eles retiram o sol do mundo, os que retiram a 

amizade da vida, quando nada de melhor, nada de mais agradável recebemos dos deuses 

imortais. De fato, que tranquilidade é essa, aparentemente sedutora, mas que, pensando bem, 

deve ser rejeitada em muitos casos? Sem contar que não é muito nobre recusar seu apoio a 

um empreendimento ou a uma ação honestos, somente para evitar preocupações, nem 

desinteressar-se após ter começado a apoiá-los. E se fugimos das preocupações, temos que 

fugir também da virtude, que implica necessariamente sua parte de preocupação porque ela 

despreza e detesta tudo o que lhe é contrário: assim a bondade detesta a malícia, a 

temperança a paixão, a coragem a covardia; por isso vê-se que a injustiça faz padecer 

sobretudo os justos, a covardia os fortes, a infâmia as pessoas honestas. Em suma, o 

característico de um espírito bem constituído é alegrar-se com o que é bom e padecer com o 

contrário. (p.108-109, negritos meus) 

Lélio: (...) que razão justificaria eliminar-se completamente da nossa vida a amizade, pelo 

único motivo de que ela nos impõe alguns desagrados? (p. 109) 



Lélio: Vista sob esse ângulo, a ansiedade que frequentemente somos levados a sentir por um 

amigo não é capaz de expulsar a amizade de nossa vida; como tampouco iremos repudiar as 

virtudes por que elas ocasionam não poucas preocupações e desagrados. (p.110) 

Sobre a virtude e a capacidade de amar: 

Lélio: Que há de mais absurdo do que ser atraído por vaidades como honraria, a glória, a 

edificação de monumentos, a vestimenta e o culto do corpo, e não sê-lo por uma alma ornada 

de virtude, que saberia amar ou, melhor dizendo, dar amor por amor? (p.110-111) 

Afeição e prazer: 

Lélio: Pois não é tanto os serviços prestados por um amigo, mas a afeição desse amigo, em si, 

que dá prazer: o que um amigo nos oferece só nos faz feliz na medida em que é oferecido com 

afeição. (p.112) 

[avançando algumas páginas] 

Limites para a amizade, três propostas rejeitadas por Cícero: 

Lélio: Todavia, há também em amizade limites, e quase fronteiras, a instaurar para a afeição. 

Sobre essa questão, vejo apresentarem-se três teses diferentes, nenhuma das quais me 

satisfaz: para uma devemos sentir em relação a um amigo o mesmo sentimento que em 

relação a nós mesmos; para a outra, nossa bondade para com os amigos deve corresponder à 

sua bondade para conosco segundo uma estrita e simétrica reciprocidade; para a terceira, a 

estima que cada um faz de si dita a estima que seus amigos devem fazer dele. (p.115-116) 

Cícero rejeita a primeira porque há coisas que devemos fazer pelos amigos que não faríamos 

por nós; a segunda porque é demasiado rigorosa e mesquinha e a terceira porque, por vezes, 

temos a obrigação de melhorar a moral  de nossos amigos. Sobre esta última: 

Lélio: Não é raro, com efeito, em algumas pessoas, que o moral esteja muito baixo, ou que a 

esperança de uma melhora de sua existência seja muito pequena. Não cabe portanto a um 

amigo manter com uma pessoa a mesma relação que mantém consigo mesmo: ele deverá 

antes esforçar-se por elevar o moral de seu amigo, conseguindo aos poucos insuflar-lhe o 

otimismo e pensamento positivos (p.117) 

Sobre as marcas, ou sinais, daqueles que são capazes de amizade: 

Lélio: Ora – retorno com frequência a Cipião, cujas conversas giravam sempre em torno da 

amizade, ele se queixava  de que os homens se empenham mais em todas as outras atividades: 

cada um sabe dizer quantas cabras e carneiros possui, mas não quantos amigos; quando as 

pessoas adquirem esses animais, fazem-no com o maior cuidado, enquanto na escolha de seus 

amigos são negligentes e não sabem em que tipo de sinais, de marcas, se quiserem, irão 

confiar para reconhecer os que seriam capazes de amizade. (p.119) 

Lélio: Nesse sentido, são as pessoas seguras, estáveis, constantes que devemos escolher, uma 

espécie muito rara. Ora, é difícil julgá-las corretamente sem a prova dos fatos, e justamente 



essa prova só pode realizar-se dentro da própria amizade. De sorte que a amizade precede o 

julgamento e suprime toda possibilidade de colocação à prova. (p. 120) 

Um conselho importante e, me parece, essencial no começo de uma amizade:  

Lélio: (...) assim, na perspectiva de uma amizade, sondar-se-á primeiro de algum modo o 

caráter dos amigos. (p. 120) 

Sobre as diferença entre pessoas de caráter constante e inconstante – ou como descobrir a 

força ou fraqueza do caráter de alguém: 

Lélio: Resta que duas coisas demonstram aqui, na maioria das pessoas, a inconstância e a 

fraqueza de caráter: quando tudo vai bem elas não levam isso em conta, quando tudo vai mal 

elas desertam. Por conseguinte, aquele que nos dois casos se mostrar profundo, constante, 

estável na amizade, é um homem que devemos considerar como de uma essência raríssima, 

quase divina. (p.121) 

Sobre a lealdade, seus requisitos e outras características que devemos buscar nos amigos: 

Lélio: No entanto, essa estabilidade, essa constância são uma confirmação daquilo que 

buscamos na amizade: a lealdade. Com efeito, nada é estável no que é desleal. Para nosso 

igual, devemos escolher uma pessoa franca, afável, com quem podemos nos entender, isto é, 

que reage às coisas da mesma maneira que nós. Tudo isto está relacionado à lealdade. Não 

pode haver lealdade num entendimento complicado e tortuoso e, afirmo, aquele que não 

reage às mesmas coisas, cujo temperamento não está em harmonia com o nosso, não poderia 

se mostrar fiel nem estável. Acrescentamos que ele não deve ser daqueles que tem prazer em 

lançar acusações ou em acreditar nas que se apresentam. (p.122) 

Sobre ser amigo daqueles que são capazes de amar: 

Lélio: São dignos de amizade aqueles que têm dentro de si uma qualidade intrínseca que os faz 

amar. Espécie evidentemente rara, como tudo que é excelente e raro: nada mais difícil de 

descobrir que o que é, em sua categoria, perfeito em todos os aspectos. Mas a maioria das 

pessoas, entre as coisas humanas, não dão nenhum valor às que se acompanham de um 

proveito essencial, e entre seus amigos amam, sobretudo, a exemplo de seus animais, aqueles 

dos quais esperam tirar o máximo de benefícios. (p. 131)  

Sobre o respeito e a reciprocidade: 

Lélio: Mas a maioria das pessoas, por ausência de discernimento, para não dizer por 

impudência, querem ter um amigo tal como não saberiam ser elas próprias: gostariam de 

receber de seus amigos o que não lhes dão. Convém, preliminarmente, sermos nós mesmos 

homens de bem, antes de buscarmos alguém semelhante a nós. Entre homens assim, a 

estabilidade na amizade, da qual falamos já há um bom tempo, poderá se consolidar contanto 

que, por um lado, os homens unidos pela afeição controlem suas paixões, enquanto os outros 

são subjugados por elas, e, por outro, se comprazam na equidade e na justiça, se apoiem 

mutuamente em tudo, nada exijam do outro a não ser honestidade e retidão; e não apenas se 



frequentem e se amem, mas se respeitem. Pois a amizade carece de seu maior ornamento 

quando falta o respeito. (p.132) 

Os bens da amizade e o preço do descaso da virtude como critério para a amizade: 

Lélio: Em tal círculo de amizade, afirmo, acham-se todos os bens que os homens julgam 

necessário buscar,consideração, glória, tranquilidade de espírito e alegria, de modo que, 

quando esse círculo existe, a vida é feliz, e sem ele não poderia sê-lo. E como aí se encontra o 

melhor e o mais importante, se quisermos alcançá-lo temos de dedicar todos os nossos 

cuidados à virtude: sem ela, não obteremos nem a amizade nem qualquer desses bens dignos 

de ser cobiçados; aqueles que, tendo negligenciado a virtude, imaginam ter amigos, percebem 

que se enganaram tão logo uma grave dificuldade os obriga a colocar seus supostos amigos à 

prova. (p. 133) 

Lélio: Aliás, em muitos casos a negligência nos pune, sobretudo quando se trata de escolher e 

ligar-se a amigos. (p. 134) 

Críticas ao amigo são, por vezes, importantes para preservar a utilidade e a confiabilidade da 

amizade (ao serem dirigidas, por exemplo, ao caráter do amigo):  

Lélio: (...) com frequência somos obrigados a fazer aos amigos advertências, e até mesmo 

repreensões, e cumpre que os amigos em questão as aceite, quando forem feitas numa boa 

intenção. (p.137) 

É importante saber reconhecer o adulador, o hipócrita, e não investir numa relação com ele. 

Também sobre advertências: 

Lélio: Fazer e receber advertências é portanto o critério da amizade verdadeira, contanto seja 

feito com isenção de espírito,  sem maldade, e que o outro aceite pacientemente, sem irritar-

se: assim devemos nos persuadir de que não há flagelo maior na amizade que a adulação, a 

bajulação, a baixa complacência.  Pois, chame-se com os nomes que se quiser, é preciso 

estigmatizar esses vícios das pessoas frívolas e hipócritas, cuja palavra busca sempre agradar, 

jamais exprimir a verdade. (p. 139, grifo meu) 

Dois tipos de adulador, o idiota e o hábil (ver p. 144) 

A virtude: 

Lélio: A virtude, insisto: a virtude, meus bons Caio Fânio e Quinto Múcio, ao mesmo tempo nos 

concilia as amizades e no-las conserva. (p.145) 

Sobre o amor: 

Lélio: (...) amar não é senão querer bem o ser que se ama, sem que se trate de preencher uma 

falta ou de obter um benefício: o qual desabrocha, sozinho, no contexto da amizade, mesmo 

que de maneira nenhuma tenha sido buscado. (p. 145)  

Lélio: Mas, como o humano é frágil e perecível, teremos sempre de buscar ao redor de nós 

pessoas que amaremos e por quem seremos amados: privada de afeição e simpatia, a vida não 

tem qualquer alegria. (p. 146). 



Último trecho: 

Lélio: Eis o que eu tinha a dizer sobre a amizade. E como não há amizade sem virtude, exorto-

vos a reservar à virtude tal importância que, exceto ela, em vosso pensamento nada seja 

preferível à amizade. (p. 147)  

 

 

 


