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Resumen 

En las obras de Cicerón, sobre todo las de naturaleza filosófi-
ca, son innumerables las referencias a la necesidad del hombre 
de buscar el ocio. Según este pensador romano, en la ociosidad 
está la posibilidad del hombre de escapar de las tribulaciones im-
puestas en la vida cotidiana, de recobrar el equilibrio, de volver 
a la razón y de ver el mundo que le rodea sin perderse en la ilu-
sión de las apariencias. En este estudio, al analizar el texto “Sobre 
la amistad”, nuestra intención es reflexionar sobre algunas de las 
máximas ciceronianas, sin perder de vista las aportaciones e in-
fluencias de su vasta producción en la formación del pensamien-
to universal y, concretamente, en la literatura latina.
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“About friendship” 
Some reflections on the 
philosophical thought of 
Marcus Tullius Cicero

Abstract

In the works of Cicero, especially those of a philosophical nature, 
there are countless references to man’s need to seek leisure. Ac-
cording to this roman thinker, in idleness is the ability of man to 
escape the tribulations imposed on everyday life, to regain ba-
lance, returning to reason and see the world around him without 
getting lost in the illusion of appearances. In this study, as we 
analyze the text “About friendship”, our intention is to reflect on 
some of the ciceronian maxims, without losing sight of the con-
tributions and influences of his vast production in the formation 
of universal thought and, particulary, in the latin literature. 
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O amigo certo se conhece 
nas situações incertas.

Ênio

Introducción

O objetivo deste estudo é proceder a uma leitura revisionista 
do livro “Sobre a amizade”, de Marco Túlio Cícero, de modo 

a articular reflexões e comentários críticos sobre o pensamento 
filosófico deste grande orador, tendo em vista a influência de sua 
obra em vários âmbitos da vida dos romanos e, especificamente, 
em sua produção literária. 

Considerado um dos principais representantes do mundo an-
tigo a encarnar uma visão humanística de caráter universal, Cíce-
ro, além da política, da retórica, da oratória e da poesia, também 
se dedicou à filosofia. Por esse motivo, e por ter mergulhado tão 
profundamente no universo do conhecimento humano, sua vida 
sempre oscilou entre a agitação de Roma e os longos periodos 
de reclusão voluntária que passava em sua casa no campo. 

Em suas obras, sobretudo as de natureza filosófica, inúmeras 
são as referências à necessidade de se buscar o ócio. Segundo 
Cícero, no ócio está à possibilidade de o homem recobrar o equi-
líbrio, de voltar à razão e de enxergar o mundo a sua volta sem se 
perder na ilusão das aparências.

As elaborações filosóficas de Cícero perpassam suas obras li-
terárias e continuam a chamar a atenção de muitos estudiosos, 
devido à atualidade dos temas por ele propostos. O tema da ami-
zade, por exemplo, induz o leitor a pensar nas qualidades dos 
homens que realmente sabem reconhecer o poder de um senti-
mento tão transformador, como o da verdadeira amizade. Cíce-
ro, no entanto, adverte que para alcançar tão precioso tesouro (a 
amizade), o homem tem que desenvolver algumas capacidades 
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que lhe são inerentes; capacidades como a inteligência, a razão, 
a sensibilidade, a ética e um respeito profundo pela sua própria 
condição de ser existente e pela condição do outro. 

A primeira vista, as proposições do filósofo romano sugerem 
objetivos praticamente inalcançáveis para os homens comuns. 
No entanto, quando faz referências às tais qualidades, ele nos 
aponta o caminho: o ócio. E o que vem a ser o ócio, na concepção 
ciceroniana, senão o tempo do recolhimento, da introspecção 
e da contemplação ativa da sua própria natureza para que pos-
sa, na solidão da sua interioridade, refletir sobre o processo do 
mundo. Em outros escritos de Cícero é notório, nas referências ao 
ócio, o tom do aconselhamento para o homem público romano. 

Envolvido nas tribulações da vida política e num cotidiano 
sempre estressante devido aos negócios, as disputas e as intrigas 
—estas sempre motivadas pelo conflito de intereses—, o roma-
no acabava se esquecendo de valores essências que deveriam 
ser cultivados para que se pudesse alcançar uma existência har-
moniosa. Cícero também se dizia estoico e a amizade entre os 
homens é apontada por ele como um sentimento virtuoso, por-
tanto, imprescindível à evolução dos seres humanos.

Em “Sobre a Amizade”, Cícero (2006) recorre à estrutura do di-
álogo para colocar em cena três interlocutores importantes: Caio 
Lélio, Caio Fânio e Quinto Múcio Cévola. Os três têm em comum o 
problema da morte de Públio Cipião, ou Cipião Emiliano —assim 
chamado por causa de seu pai, Paulo Emílio—, amigo inesquecí-
vel de Lélio, que enfatiza em seu discurso o valor da amizade na 
vida das pessoas. São de Lélio as seguintes palavras: 

[…] a amizade nada mais é, com efeito, que um entendimen-
to perfeito em todas as coisas divinas e humanas, acompanhadas 
de generosidade afeição mútuas e, tirante à sabedoria, não creio 
que os deuses imortais tenham dado ao homem algo melhor que 
a amizade (p. 35).

Em tempos de crise, as palavras de Cícero sempre ecoaram 
impregnadas de discernimento e sabedoria; e até hoje, ainda 
ecoam nos convidando a refletir sobre determinados valores que 
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se mantiveram fiéis aos princípios dos quais se originaram. Veja-
mos a seguir, a partir dos fragmentos escolhidos para esta análi-
se, as formas pelas quais a amizade se manifesta, bem como suas 
peculiaridades.

“Sobre a Amizade” é um diálogo escrito por Cícero no ano 44, 
a.C. À exemplo de Platão, que costumava desenvolver seus temas 
no formato de diálogo entre um expositor e um grupo de parti-
cipantes, Cícero também reúne três amigos para tratar do tema 
da amizade. Logo no início, Lélio trata de apresentar e, ao mes-
mo tempo, justificar o porquê da sua grande amizade por Cipião 
Emiliano; uma amizade que, segundo ele, se estabeleceu tanto a 
partir das relações políticas como das relações privadas que os 
dois reciprocamente mantiveram durante muitos anos. Em suas 
considerações, Lélio deixa entrever as dificuldades vivenciadas 
pelos dois em muitas situações de guerra e também de paz. 

Em meio a tantas tribulações, muito comum aos homens pú-
blicos de Roma, ele destaca a amizade como sendo a essência de 
tudo que há de puro e sem máculas. A sua visão acerca da ver-
dadeira amizade atribui àqueles que são capazes de desenvolver 
tão nobre sentimento - o sentimento da amizade natural e de-
sinteressada -, a qualidade de “homens de bem”. É Lélio quem diz 
que somente entre os “bons” pode existir um sentimento assim. 

Em continuação, e na tentativa de esclarecer o que ele quis 
dizer ao se referir a “homens de bem”, Lélio define e exemplifica 
o que é ser bom, por meio de adjetivos que correspondem às 
qualidades das pessoas cuja equidade, fidelidade, integridade e 
liberdade lhes são intrínsecas. 

Diz ele que os “homens bons” não são concupiscentes; se pre-
ocupam em desenvolver uma consciência lúcida e transparente 
acerca de si mesmos e do mundo que os rodeia; se esforçam para 
compreender a medida de todas as coisas e, por esse motivo, não 
se deixam macular pelo desejo desenfreado de honras. Não pos-
suem a cobiça, tampouco a libertinagem e a audácia. Homens 
assim, que possuem constância, equilíbrio e retidão, são homens 
bons, pois seguirão na medida do possível a natureza, o melhor 
guia para viver bem. 
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Quando trata das qualidades inerentes ao homem bom, 
aquele que almeja viver bem, Lélio nos remete a um instigante 
questionamento acerca do envolvimento de Cícero com o Epicu-
rismo (341 a.C.) e com o Estoicismo (335 a.C.), escolas filosóficas 
de origem grega, ambas de grande prestígio e tradição no mun-
do antigo. Aqui, convém destacar alguns pontos importantes re-
lacionados aos princípios norteadores dessas duas escolas.

Ao serem transplantadas ou assimiladas por outros povos e 
por outras culturas, essas escolas sofreram substanciais trans-
formações no que tange aos seus princípios e fundamentos. Na 
Roma de Cícero, por exemplo, tanto uma quanto a outra tiveram 
suas máximas alteradas ou adaptadas às características ineren-
tes ao povo romano, bem como às circunstâncias de um periodo 
historicamente marcado por muitos conflitos: guerras externas, 
guerras internas, disputas, conspirações, corrupção dos costu-
mes e da vida em si que, em meio a uma sociedade conturbada e 
cheia de desigualdades, se desenvolvia sem muita possibilidade 
de controle. 

Tudo isso, somado a ambição e ao desejo de um poder qua-
se sempre tirano de seus líderes, se encarregou de deturpar o 
primeiro e mais profundo dos princípios epicuristas: “o bem é o 
prazer”. Esse princípio, cujo rigor e obediência a uma moral volta-
da para a busca de virtudes, era capaz de libertar o homem dos 
vícios, da dor, do medo da morte e dos desejos que não estão 
em concomitância com a naturalidade da natureza, nem com a 
natureza das coisas. 

Ou seja, a licenciosidade —traço marcante da sociedade lati-
na— induz o homem aos desejos desregrados; desejos que, se-
gundo a doutrina epicurista não estão em conformidade com os 
desejos dos homens bons, àqueles que verdadeiramente alme-
jam a felicidade. É o próprio Epicuro quem diz:

Aprender a bem viver é aprender a melhor gerir seus praze-
res, afastando aqueles que não são nem naturais nem necessá-
rios e fomentando aqueles que se encontram nos limites da na-
tureza. O cume dessa moral será a beatitude da ataraxia: a total 
imperturbabilidade diante da dor (Jappiassú, 1993: 82). 
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Na mediada em que desmistifica a visão primordial e mito-
lógica da criação dos mundos, as elaborações filosóficas de Epi-
curo, assim como em Demócrito,1 constituem um sistema que 
se funda na física dos átomos, ou na atomística. De acordo com 
esse sistema e com a teoria que o constitui, os átomos são pon-
tos se deslocando no vazio; são também a explicação última do 
mundo: nada existe a não ser os átomos e o vazio no qual eles 
se movem; a alma, como tudo que existe, é formada de átomos 
materiais; tudo o que acontece no mundo é devido às ações e 
interações mecânicas dos átomos. 

Do epicurismo os estóicos herdaram o ideal de uma vida vir-
tuosa; um ideal que implica discernimento e sabedoria, haja vista 
que, para o sábio, uma vida virtuosa consiste em viver em perfei-
ta harmonia com a natureza, dominando suas paixões e supor-
tando os sofrimentos da vida cotidiana, até alcançar a mais com-
pleta indiferença e impassibilidade diante dos acontecimentos. 

O estoicismo desenvolveu-se como sistema integrado pela 
lógica, pela física e pela ética, articuladas por princípios comuns. 
Na concepção estóica, os princípios éticos da harmonia e do 
equilíbrio baseiam-se, em última análise, nos mesmos princípios 
que ordenam o cosmos. Assim, o homem como parte desse cos-
mos, deve orientar sua vida prática por esses princípios. 

A ataraxia ou a imperturbabilidade é o sinal máximo de sa-
bedoria e felicidade, uma vez que representa o estado no qual o 
homem, impassível, não é afetado pelos males da vida. É, sobre-
tudo, da valorização dessa atitude impassível que se deriva o ter-
mo estóico no sentido corrente. E ainda, os estóicos mantinham 
uma sólida argumentação fundada na física materialista, sendo a 
matéria um continuum, em oposição atomismo epicurista; consi-
deravam o mundo um todo orgânico, animado por um princípio 
vital, o logos (spermatikós), que constituía a própria alma (pneu-
ma) do mundo.
1  Demócrito (460-370 a. C.), filósofo grego (nascido em Abdera), atomista e considera-

do o primeiro pensador materialista. Desenvolve a teoria do átomo criada por Leu-
cipo e destinada a conciliar o ser imóvel dos eleatas com a pluralidade mobilista de 
Heráclito. 
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No ser humano o logos, o princípio racional, seria uma espé-
cie de manifestação depurada desse princípio vital. Sendo assim, 
tanto o epicurismo quanto o estoicismo prescrevem aos seus se-
guidores uma disciplina rigorosa, exigindo de seus praticantes, 
comportamentos estritos no que tange a forma de conduzir suas 
ações no mundo. 

E ainda, ambas as escolas impõem aos seus adeptos uma vida 
quase monástica, devido à necessidade de viverem de acordo 
com a natureza que, segundo as percepções do sábio, é perfeita, 
é generosa e a todos provém desde que busquem a beatitude.

Apesar do seu grande envolvimento com a vida pública, Cí-
cero se dizia estóico. Sendo um dos responsáveis pela difusão da 
filosofia grega no mundo latino, ele trata de refletir acerca das 
grandes escolas filosóficas e, em seguida, reelabora seu pensa-
mento sobre determinados temas, de modo a torná-los acessí-
veis à vida dos homens comuns, dos cidadãos romanos e não 
apenas dos sábios. È ele quem coloca na boca de Lélio as seguin-
tes palavras:

Antes de mais nada, penso que só pode haver amizade en-
tre pessoas de bem; eu não tomo a palavra amizade num sentido 
muito rigoroso como fazem aqueles que tratam de tais assuntos, de 
maneira mais sutil; quem sabe eles tenham razão, mas não pensam 
nas necessidades comuns de cada dia. 

Com efeito, negam que alguém possa ser um homem de 
bem, se não for um sábio. De acordo. Mas, por sabedoria, eles en-
tendem uma perfeição que jamais algum homem pôde alcançar; e 
para nós, é a prática e a vida de cada dia que devemos ter em vista 
e não ficções e ambições (Cicero, 2006: 31).

Atribuí-se a Cícero a responsabilidade pela criação de todo 
um vocabulário filosófico em língua latina. O termo “moral”, por 
exemplo, é considerado de sua autoria. Quanto às marcas das fi-
losofias epicurista e estóica, estas aparecem no livro “Da Amiza-
de”, quando Lélio, ao falar sobre a natureza, destaca sua impor-
tância na relação com as pessoas, pois ela —a natureza— os mol-
da para viver em sociedade, estreitando-se os laços na medida 
em que há uma aproximação de uns com os outros. 
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Nesse sentido, e segundo Lélio, ocorre uma maior aceitação 
entre os parentes, uma vez que os laços que os unem são maio-
res, tendo em vista que se trata de uma ligação criada pela pró-
pria natureza. No entanto, adverte, nem sempre os laços de pa-
rentesco são suficientemente firmes para que a amizade esteja 
viva e subsista em consideração a essa criação natural. Diz ele:

Entre nós e nossos parentes a própria natureza criou laços de 
amizade, mas estes nem sempre são sólidos bastante. Assim é que 
a amizade vale mais que o parentesco: porque a afeição pode desa-
parecer do parentesco, mas, da amizade, é impossível; com efeito, 
sem afeição, nada mais resta a que se possa chamar de amizade, já 
o parentesco subsiste de qualquer modo (2006: 34-35).

Suas convicções sobre os benefícios da amizade, hoje, soam 
como exageros haja vista que, ao longo da trajetória humana, 
muitos valores se perderam, inclusive o da amizade. Quando ele 
trata do caráter extraordinário da amizade entre as pessoas ele 
interpela seu interlocutor dizendo; “Que haverá de mais doce 
que poder falar a alguém como falarias a ti mesmo?” (p. 37). 

Em seguida ainda acrescenta no mesmo tom de questiona-
mento: “De que nos valeria a felicidade se não tivéssemos quem 
com ela se alegrasse tanto quanto nós próprios?” (ibid.). E segue 
dizendo que é impossível viver sem amigos, pois assim como to-
dos os bens apresentam uma vantagem, a amizade envolve em 
si inúmeras utilidades. Para Lélio a amizade é onipresente; esta-
belece uma comunicação contínua entre aqueles que se dizem 
“amigos”. 

Mesmo quando um está distante do outro, a percepção do 
sentimento de amizade auxilia, conforta e alegra suas existên-
cias. No entanto, afirma o próprio Lélio, nem toda amizade é as-
sim. Por isso, vale à pena defender a verdadeira amizade, consi-
derando que, aquele que a conquista com fidelidade, constância 
e justiça, atrai para si um inestimável tesouro. 

As peculiaridades e as sutilezas da amizade são muitas. Por 
esta razão, Lélio nos chama atenção para as dificuldades de se 
manter uma amizade. É ele quem nos adverte: manter a amizade 
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com uma pessoa nem sempre significa que essa pessoa se rela-
ciona reciprocamente com aquele que o tem como amigo, e às 
vezes, nem o conhece. 

Eventualmente, diz Lélio, podemos considerar amigo aquele 
que nos conquista pela sua relação respeitável na vida pública e 
privada, próximos ou semelhantes ao ideal de vida que preten-
demos alcançar. Da mesma forma, uma pessoa pode tornar-se 
objeto de ódio e desprezo devido a sua índole, crueldade e ação 
contrária aquilo que julgamos ser merecedora de nossa confian-
ça e admiração. 

Mais adiante ele ainda trata de um dos aspectos mais impor-
tantes sobre tema da amizade: o seu valor. Ele diz que a amizade 
não se mede e nem se avalia pela necessidade que se tem em 
possuí-la. A pessoa que conquista e conserva amigos não é aque-
la de poucas condições, inseguro de si mesmo. 

Os que procuram conquistar e conservar amigos são justa-
mente aqueles que têm autoconfiança, é ciente do seu valor e da 
sua capacidade de discernimento. A amizade nasce através das 
virtudes e não pela necessidade. Os benefícios que se alcançam 
por meio dela não devem ser considerados como o principal mo-
tivo para a sua existência, tendo em vista que o maior prêmio é 
o próprio sentimento desinteressado de amor e de respeito que 
ela desperta pela figura do outro o amigo.

Seguindo esta linha de raciocínio —e ainda tratando do valor 
da amizade—, Lélio chama atenção para a dificuldade de se con-
servar este sentimento tão nobre por muito tempo. Suas refle-
xões induzem à seguinte conclusão: se a amizade é um tesouro 
de valor inestimável, imagine o quão difícil é conservá-la até o 
último dia da vida, pois até nas relações mais íntimas os compor-
tamentos modificam-se, haja vista que cada um tem as suas es-
pecificidades, e nem sempre compartilha da visão ou interesses 
com aqueles que se dizem “amigos”. 

Em seguida ele destaca como o maior flagelo da amizade o 
apego ao dinheiro ou à disputa de cargos e glórias, típicos de 
sua época. As desavenças podem ser remediáveis ou desastrosas 
e podem se originar de diversas causas. Às queixas, não somen-
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te fazem sucumbir os melhores relacionamentos, como também 
geram ódios e ressentimentos insuperáveis. A esse respeito Lélio, 
recorrendo nas palavras de Cipião, conclui dizendo: “não basta 
sabedoria, é preciso, ainda, sorte!” (Cicero, 2006: 53).

Nas páginas seguintes, ele prescreve alguns comportamen-
tos benéficos à manutenção da verdadeira amizade. Esses com-
portamentos estão previstos na “lei da amizade” como ele mes-
mo faz questão de propagar:

Eis, pois, a lei que é preciso estabelecer na amizade: nada pe-
dir desonesto, e, também não atender ao pedido dessa espécie. 
Pois é vergonhoso e inaceitável pretender desculpar-se de suas 
más ações, sobretudo, as que ameaçam destruir o Estado, confes-
sando que as cometeu para ajudar a um amigo (2006: 57). 

Essa é uma observação honrosa, que suprime qualquer refe-
rência a verdadeira amizade medida por tais comportamentos, 
em que se espera justificar um ato vergonhoso em nome da de-
dicação do outro. Não obstante, é um julgamento oportuno para 
os dias de hoje, pois em nome da amizade se cometem ações in-
fames e inadmissíveis ao real sentido que expressa a amizade. Em 
seu veredicto Lélio é taxativo: “maus cidadãos não se deve aco-
bertado com a desculpa da amizade; devemos, antes, puni-los, 
recorrendo a todas as formas de suplícios, para que ninguém se 
julgue autorizado a seguir seu amigo” (Cicero, 2006: 61).

Quanto à utilidade das amizades, Lélio observa que se deve 
evitar relações numerosas, para que não haja preocupação ex-
cessiva. Se o importante para uma vida bem-sucedida é ter tran-
quilidade, então, faz parte do comportamento do sábio evitar 
tudo aquilo que o leva a situações extenuantes. E acrescenta: “ao 
fazermos amigos, devemos buscar apoio e proteção, não bene-
volência e afeição, pois isso é para os fracos e inseguros” (2006: 
66).

As convicções de Lélio sobre a amizade chegam a ser inabalá-
veis. Segundo ele, homens de bem experimentam com seus se-
melhantes, uma simpatia espontânea, fonte natural da amizade. 
Em seguida ele acrescenta: “Entretanto, essa simpatia também se 
estende a todos os homens. A virtude não é desumana, egoísta 
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ou orgulhosa, ela chega ao ponto de proteger povos inteiros e 
velar por seus interesses, o que certamente não faria se recusasse 
a amar os homens em geral” (p. 67).

Se por um lado a amizade trás tantos benéficos e atrai tantas 
coisas boas, por outro, observa Lélio, são muitos os males que se 
abatem sobre esse tipo de relação; justamente por ela ser forte, 
densa, profunda e, ao mesmo, frágil, delicada e suscetível a qual-
quer mudança interna ou externa, desde que perceptível aos 
olhos do amigo. A riqueza de muitos poderosos afasta os amigos 
fiéis, haja vista que o homem é naturalmente competitivo, reafir-
ma Lélio.

Alguns reagem a essa individualidade judiciosamente e, às 
vezes, não chega a comprometer suas relações sociais. Outros, 
no entanto, deixam arrebatar-se pelo desdém e arrogância. Por 
isso, vemos pessoas que ao ter uma mesma ascensão, despre-
zam os amigos e procuram novos. Isso nada mais é que a sólida 
insensatez, que na abundância de recursos, meios e influências, 
se enchem de coisas materiais e não conserva os amigos que, na 
verdade são os verdadeiros ornamentos da vida (p. 69).

Lélio ainda nos fala da conveniência ao se fixar os limites da 
amizade e os marcos do amor. Ele discorda das teorias existen-
tes acerca da amizade. A primeira diz que devemos amar nossos 
amigos como amamos a nós mesmos; a segunda, que é preciso 
ter para com os nossos amigos a mesma benevolência que eles 
têm conosco; e a terceira, que devemos fazer pelos amigos o que 
fazemos por nós mesmos. A todas, ele contesta dizendo:

A primeira não corresponde à verdade, pois exige que a ati-
tude que adotamos a nosso respeito determine nossa disposição 
para com os amigos. Quantas vezes, com efeito, fazemos pelos ami-
gos o que jamais faríamos por nós mesmos! Instar por eles junto a 
uma pessoa indigna de nós, suplicar ou repreender asperamente 
outra, investir violentamente contra uma terceira: são coisas não 
muito convenientes quando se trata de nossos interesses, mas mui-
to convenientes quando se trata dos interesses dos amigos. 

E sucede frequentemente que os homens de bem se privam 
ou se deixam privar de boa parte de suas vantagens para que seus 
amigos delas usufruam em seu lugar. A segunda teoria é a que defi-
ne a amizade pela reciprocidade de préstimos e intenções. Ora, isso 
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seria reduzir meticulosa e escrupulosamente a amizade ao cálculo 
de um equilíbrio perfeito entre o dar e receber. 

A meu ver, há bem mais largueza e generosidade na amiza-
de verdadeira, que não cuida em minúcia se perdeu mais do que 
ganhou. Pois não se deve recear perder quem ofertou; semear sem 
colher ou exceder-se em sua diligência. A terceira definição, porém, 
é a pior de todas ao determinar que cada um faça pelo amigo tudo 
quanto fizer para si. 

Muitos há, com efeito, bem pusilânimes e muito desalenta-
dos em melhorar sua condição. Não é sinal de amizade pôr-se nas 
mesmas disposições de ânimo em que estão os amigos: devería-
mos, antes, tentar reanimá-los, insuflar-lhes mais entusiasmo e pen-
samentos cheios de esperança (Cicero, 2006: 73-74).

Por tudo isso, a escolha dos amigos não é uma tarefa mui-
to simples. Devemos escolher aqueles que são firmes, estáveis e 
constantes. E só é possível julgá-los antes de pô-los à prova - que 
só pode ser feita mediante a relação de amizade. Nesse sentido, 
temos que a amizade se antecipa ao julgamento e suprime a pos-
sibilidade da experiência prévia. 

Lélio também faz referência à volubilidade que há por par-
te daqueles que traem os amigos pelo dinheiro ou cargos que 
denotam poder. Por isso, as verdadeiras amizades são raras en-
tre aqueles que se consagram às disputas de cargos públicos. E 
como vivenciar a amizade? Em termos práticos o que fazer para 
conquistar verdadeiros amigos e conservá-los por toda vida?

Para tais questionamentos, as explanações de Lélio nos apre-
sentam possibilidades reais de respostas. Ele diz que os amigos 
antigos, assim como os vinhos que resistem ao tempo, devem 
ser mantidos com mais encanto. Quando as modificações se su-
cedem negativamente, então devemos cuidar não só de perder 
a amizade, mas de não ganhar uma inimizade. E inconvenientes 
assim são evitados quando temos a precaução para que a amiza-
de não nasça depressa demais e nem se dirija a criaturas indig-
nas. Verdade é que privamos a amizade de seu mais belo orna-
mento quando deixamos de respeitar os amigos. 

E em continuação afirma: “Enganam-se perigosamente, pois, 
aqueles para quem as paixões e os desmandos podem ter livre 
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curso na amizade; foi para ajudar a prática das virtudes que a na-
tureza nos deu amizade, não para ser companheira dos vícios” 
(99). Por isso, Lélio afirma que o amor só deve nascer após o “exa-
me” e não o “exame” após o amor. Convém ressaltar que, “exame”, 
aqui, se refere aos cuidados que devemos ter ao nos aproximar 
ou deixar que se aproximem de nós, pessoas que farão parte das 
nossas considerações de amigos. 

Em “Sobre a amizade” encontramos a fonte para a aquisição 
de um importante ensinamento, que é o cuidado que devemos 
ter com os bajuladores; estes sempre se preocupam em agradar 
e jamais dizem a verdade. Na amizade nada há de pior que a adu-
lação. Nesse caso, os inimigos nos prestam um melhor serviço 
que os amigos que se mostram cheios de doçura, porém nunca 
falam a verdade; no entanto, não medem esforços em publicá-
las. O melhor é condenar os vícios dos bajuladores que falam só 
para agradar. 

No entanto, há quem goste da bajulação. Por isso, não há ho-
mem que dê mais ouvidos aos aduladores do que aqueles que 
a si próprio se vangloria com a máxima complacência. Isso não 
passa de uma virtude imaginária. Finalmente, conclui Lélio com 
muita veemência: “Estes se deleitam com a lisonja, para concor-
dar com suas vontades, pensam que essa vã tagarelice testemu-
nha seu mérito” (112-113). De fato, não há amizade quando um 
se recusa a escutar a verdade e o outro está disposto a mentir.

Sendo assim, e uma vez bem compreendidos os ensinamen-
tos de Lélio, passamos a considerar como necessário procurar à 
nossa volta alguém digno de ser amado e capaz de amar, pois as 
coisas deste mundo são frágeis e passageiras. Por isso, Lélio fi-
naliza ressaltando que só é possível adquirir amigos verdadeiros 
tendo a virtude como o seu principal atributo, que a sua exceção, 
nada é superior à amizade.
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Considerações finais

A vida literária de Cícero confunde-se com a oratória, à qual ele 
se dedicou desde muito jovem, e esta delimita, por assim dizer, 
o primeiro periodo clássico da literatura latina, a chamada Época 
de Cícero. São numerosas as peças oratórias compostas por Cíce-
ro e são variados os assuntos tratados em seus discursos políti-
cos, sobretudo nas Catilinárias (In L. Catilinam, 63 a. C.) e nas Filí-
picas (Philippicae orationes, 44/43 a. C.). 

Escritos como o maior cuidado e preocupação, os trabalhos 
de Cícero não só revelam a arquitetura de uma composição pla-
nejada e elaborada segundo moldes que denotam a sua extra-
ordinária capacidade e erudição para a expressão oral e escrita. 
Além disso, revelam a pureza e a correção da língua e, ainda, mui-
ta riqueza de estilo. O vocabulário é vasto, escolhido com rigor; 
o ritmo das frases é trabalhado em detalhes, não escapando à 
intencionalidade do próprio texto; as figuras de harmonia são 
também utilizadas com muita frequência, embelezando e dando 
profundidade aos conteúdos abordados. 

Do diálogo entre os amigos Lélio, Fânio e Múcio Cévola é pos-
sível extrair, em vários momentos, os sentimentos de devoção e 
respeito de um para com o outro e de Lélio para com Cipião Emi-
liano —amigo que, apesar de morto, continuava influenciando 
da forma mais benéfica possível a sua vida—. É em Cipião que 
Lélio, a todo o momento, se espelha para falar das virtudes que 
somente os homens de bem possuem. 

A eles devemos imitar, nos aconselha o sábio, na busca de 
uma vida que deve ser marcada pela constância, pelo equilíbrio 
e pela retidão. Sem essas qualidades, torna-se impossível alcan-
çar a tão almejada felicidade, haja vista que somente aqueles que 
possuem tais virtudes são capazes de ser e de fazer amigos.

Sabendo que é Cícero quem fala pela boca de Lélio, nos sur-
preendemos com a extraordinária capacidade do orador roma-
no, que conseguiu transformar as máximas do pensamento filo-
sófico da escola epicurista e da escola estóica, em ensinamentos 
práticos para os homens comuns. 
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Por esse motivo, é que as suas contribuições intelectuais e fi-
losóficas continuam a servir de fonte e de influencia para o mun-
do contemporâneo, haja vista que os conflitos externos e inter-
nos continuam a afligir a natureza dos homens. 

E é nos momentos de grande tribulação que a palavra do sá-
bio, a Filosofia, sempre aparece como o grande alento. Também 
não se discute a influência de Cícero na produção literária latina, 
haja vista que, foi a partir da sua época (época de Cícero), que 
Roma conheceu o “esplendor” das artes e da literatura.
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