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Material de apoio – Amizade 

 

A origem etimológica da palavra amizade não pôde ser determinada de forma 

precisa. Há quem afirme que provém do vocábulo latim amicus (“amigo”) que, por 

sua vez, deriva do termo amore (“amar”). Contudo, outros especialistas afirmam que 

amigo será um vocábulo grego composto por a (“sem”) e ego (“eu”), pelo que amigo 

deverá significar qualquer coisa como “sem o meu eu”.  

Significado da palavra: Sentimento de afeição, simpatia, ternura entre pessoas, 

que geralmente, não estão ligadas por laços familiares. 

A amizade engloba uma diversidade de sentimentos e valores. Os amigos 

buscam um ao outro à procura de confiança, companhia, amor, respeito e confiança, 

dentre outros. A amizade está presente em todas as fases da vida, ainda que 

manifeste-se de formas e em graus diferenciados. 

O prazer em compartilhar tempo e atividades, a compreensão, a empatia, a 

simpatia, a sinceridade e o interesse e a preocupação para com o outro são elementos 

presentes na amizade. 

“Os trabalhos científicos sobre amizade entre crianças informam que, antes 

dos 8 anos de idade, elas não ficam especialmente tristes porque um amigo as 

abandona porque se muda de bairro, por exemplo. Para elas, se ele ficasse seria 

melhor, mas indo não fará tanta falta. O conceito de amizade, definida em dicionário 

como um sentimento fiel de afeição, ternura e estima, envolvendo cumplicidade, não 

pode ser aplicado aos menores de 5 anos. Enquanto as crianças são pequenas, elas 

não desenvolveram esses sentimentos e não sentem falta deles. Mas todos os 

especialistas concordam que alguma coisa acontece quando duas crianças pequenas 

passam a conviver. Se elas não são amigas, estão aprendendo a ser”. 

(http://veja.abril.com.br/especiais/bebes/p_094.html). 

 

Um amigo para cada idade 
Um dos mais importantes valores do ser humano, a amizade é um conceito que muda 

com o tempo. Confira o que ela representa em cada fase da vida: 

Até 1 ano: o outro não existe. 

http://veja.abril.com.br/especiais/bebes/p_094.html
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1 a 2 anos: a mãe é a grande amiga. 

3 anos: surge o primeiro amigo, aquele com quem se brinca junto. 

4 a 5 anos: amigo é bom para fazer molecagens. Transmite coragem e torna-se 

cúmplice. 

5 a 6 anos: surgem as "panelinhas" na escola, divididas por sexo. 

7 a 8 anos: nasce o melhor amigo. Com ele, a criança aprende a ser leal, fiel e sofre 

se for traída. 

9 a 13 anos: o amigo é o maior confidente. Os meninos são mais unidos. As meninas 

são críticas e cobradoras. 

13 a 20 anos: o amigo é modelo e companheiro. Nessa fase surgem os primeiros 

amigos do sexo oposto. 

20 a 40 anos: as amizades são tipificadas. Há os colegas de trabalho, os casais 

amigos, os pais dos amigos dos filhos. Amizades antigas podem se perder com o 

casamento ou a vida profissional. 

40 a 60 anos: as amizades tornam-se eternas e os amigos estão disponíveis mesmo 

que não se vejam todo o tempo. 

mais de 60 anos: o amigo é o companheiro com quem se recordam as aventuras e 

os que já se foram.” 

Fonte: http://veja.abril.com.br/especiais/bebes/p_094.html 
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