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Filóstrato e a Vida  
de Apolônio de Tiana:  
entre biografia e romance

Pedro Ipiranga Júnior

As duas obras de cunho biográfico de Filóstrato apontam para uma 
realidade pensada de maneira distinta. Em Vidas de sofistas, o enfo-
que é mundano: é retratado, em blocos biográficos, o modo de ser de 
performers do discurso, aí estando incluídos os representantes do que 
ele chama a antiga e a segunda sofística, e uma terceira categoria por 
ele criada: os filósofos que tiveram reputação de sofistas; seu modelo 
por excelência é Herodes Ático, rico e famoso orador que teve uma 
agitada carreira política. Já em Vida de Apolônio de Tiana, embora 
não faltem uma ambiência retórica e uma mentalidade própria de 
um sofista, o elemento religioso está intimamente imbricado com os 
aspectos político, cultural e pedagógico da obra.1

1  Teóricos como Momigliano (1991), Patricia Cox (1983), Simon Swain e Mark Edwards 
(1997) consideram o século III (e, em certa extensão, o século IV), ou seja, o início do 
período mormente conhecido como Antiguidade Tardia, como um momento de inflexão 
para a configuração e função da biografia antiga, em que haveria uma reorientação e 
ênfase na figura do homem santo, tanto em meio ao conglomerado religioso-cultural 
greco-romano, quanto na esfera cristã. Para Patricia Cox, apesar da ligação com o gênero 
do bíos anterior, a vida do homem santo exibiria uma qualidade de gênero própria, cujos 
traços caracterizadores do sábio santo se tornam, com efeito, motivos literários do gêne-
ro, a saber, a sabedoria (possuída desde jovem), talento para perceber a natureza humana 
e as disposições das almas dos outros, a filantropia, a simpatia pelos companheiros, o 
desejo de comunicar sua sabedoria, a formação de discípulos, a mudança orquestrada 
na vida dos seguidores e êmulos, devoção a um estilo de vida ascético (Cox, 1983). Para 
Momigliano, as obras de Diógenes Laércio e de Filóstrato sinalizariam como um divisor 
de águas augurando essa nova forma do fazer biográfico: enquanto em Vida dos sofistas 
Filóstrato estaria alinhado a Diógenes Laércio, em Vida de Apolônio de Tiana, ao con-
trário, aí o biografado representaria o típico homem santo pagão, uma figura emblemáti-
ca que será proscrita pelos Padres da Igreja como rival de Cristo (Momigliano, 1992).
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Na linha de discussão que tenho desenvolvido nos últimos anos, 
pretendo, no escopo deste trabalho, verificar o modo de inserção e 
circunscrição da obra Vida/Romance de Apolônio de Tiana, revisan-
do as diversas perspectivas levantadas por seus comentadores. Uma 
das questões centrais diz respeito a aceitar ou não como históricas as 
fontes e referências biográficas como fidedignas para a construção 
da figura histórica de Apolônio de Tiana, mormente as chamadas 
memórias de Dâmis. Em função disso, as visões se dividem em 
considerar o escrito como em geral da ordem do ficcional (Bowie, 
1978; Dzielska, 1986; Gyselinck; Demoen, 2009), como testemunho 
confiável (Grosso, 1954), ou apresentam uma posição intermediária 
e mais nuançada (Anderson, 2003; Flinterman, 1995; Billault, 2009; 
Silva, 2014).

Cabe, antes de tudo, fazer menção à chamada questão filostratia-
na. No léxico bizantino, conhecido como a Suda, são comentados 
três homônimos de nome Filóstrato (Φ 421-423), os quais seriam de 
Lemnos e possuiriam relações entre si. O primeiro mencionado se re-
fere ao nosso autor da VS e VA,2 tendo vivido no tempo do imperador 
Septímio Severo; o segundo citado viria a ser o pai deste anterior,3 
ao qual são atribuídas (provavelmente de maneira errônea) algumas 
obras, como o Ginástico, o Nero e uma obra intitulada Proteu. O 
terceiro mencionado seria filho adotivo de nosso Filóstrato, filho de 
Nerviano (este último sobrinho de Filóstrato), ao qual o lexicógrafo 
atribui um certo número de obras (Imagens, Panatenaico, Troico, 
Paráfrase sobre o escudo de Homero e cinco declamações). Segundo 
Flinterman, haveria uma grande confusão de dados em relação 
a essas informações. Ele contesta, assim como outros estudiosos, 

2  Tratarei, a partir de então, a Vida de Apolônio de Tiana por VA e Vidas dos sofistas 
por VS.
3  Haveria aí um erro de cronologia, pois a Suda informa que o pai teria vivido no tempo 
de Nero, em meados do século I a.C., o que seria absurdo pela distância cronológica 
entre pai e filho, tendo este nascido entre 160 e 170.
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tanto a atribuição de obras a Filóstrato I (que é citado em segundo 
lugar na Suda), pai do nosso autor (Filóstrato II),4 quanto a própria 
indicação de ele ter sido um sofista. O principal argumento reside no 
fato de Filóstrato, em VS, não fazer nenhuma menção ao pai, embo-
ra faça várias alusões a um Filóstrato de Lemnos, talvez o terceiro 
Filóstrato arrolado na Suda. Quanto a este último, Filóstrato III, sua 
identificação com a figura de Filóstrato de Lemnos, citado na VS, 
torna-se pouco plausível também por questões cronológicas, caso 
se mantenha o parentesco indicado na Suda, pois o nosso Filóstrato 
seria tio-avô de alguém com apenas vinte anos de diferença.5 Outra 
referência importante está contida na segunda parte da obra Imagens: 
no proêmio o autor explicita que daria continuidade a uma obra feita  
por seu avô, no caso, o autor da primeira parte da obra que chegou até 
nós. As hipóteses formuladas pelos estudiosos discernem, pelo me-
nos, duas possibilidades: 1) este autor da segunda parte de Imagens 
seria o mesmo Filóstrato III, havendo um equívoco na informação da 
Suda quanto ao parentesco; 2) este autor corresponderia a um quarto 
Filóstrato (Filóstrato IV), neto de nosso Filóstrato (Filóstrato II).6

A partir do que estaria mais em acordo entre os especialistas, seriam 
atribuídas ao nosso Filóstrato as seguintes obras: Vida de Apolônio de 
Tiana, Vidas dos sofistas, Ginástico, Nero e algumas cartas; e com 
alguma dose de probabilidade, embora em meio a incertezas: Heroico, 
Imagens 1, “Epigrama sobre Télefo” e vários discursos (dialéxeis). No 
caso, Imagens 2 caberia a Filóstrato III ou Filóstrato IV, a depender da 

4  Embora o nosso Filóstrato seja citado em primeiro lugar na Suda, ele é mencionado 
como Filóstrato II, pelo fato de cronologicamente seu pai, Filóstrato I, ser-lhe anterior, 
o que talvez gere alguns equívocos ou dificuldade de interpretação das atribuições de 
obras ou relações de parentesco que aparecem no léxico.
5  Isso seria possível caso se considere a hipótese de Schmidt de que, nesse passo, a figura 
correspondente ao tio-avô seria Filóstrato I, ficando nosso Filóstrato simplesmente 
como tio.
6  Para maiores detalhes sobre a questão filostratiana, ver: Flinterman (1995) e Silva 
(2014). Quanto às fontes epigráficas, ver Puech (2002).
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hipótese adotada. Quanto à data de composição da VA, atualmente 
é mais aceita uma datação após 215 d.C., quando Caracala erige 
um templo em Tiana dedicado a Apolônio; e mesmo possivelmente 
depois de 217 d.C., data da morte de Júlia Domna, uma vez que a 
obra não é dedicada a ela, o que seria esperável se ela estivesse viva, 
já que, segundo a letra da VA, foi por encomenda da imperatriz que 
Filóstrato se propôs escrevê-la. Enquanto Flintermann se inclina para 
uma datação entre 217 e 238, Semíramis Silva reduz essa margem 
para o período durante o governo de Severo Alexandre, entre 222 e 
235 d.C. (Flinterman, 1995; Silva, 2014).

Partindo-se, a princípio, da análise de várias passagens do texto 
da VA, buscar-se-ão as referências da instância do narrador-autor re-
lativas à própria finalidade do escrito, a gêneros do discurso em geral 
e a notas referentes a estética e recepção de obras de arte. Além desse 
comentário de passagens, por assim dizer, metadiscursivas, pôr-se-á 
em evidência o modo narrativo de empregar recursos temático-
-estruturais, tanto da biografia quanto do romance. Uma vez que o 
fenômeno do hibridismo é central nesse tipo de obra, cabe explorar 
em que medida ele se dá e quais os efeitos para a avaliação e recepção 
da obra. Citemos inicialmente o passo em que o autor explicitaria a 
finalidade do escrito:

Melhor me parece, então, não desconsiderar o desconhecimento da maio-
ria, mas descrever acuradamente tal homem, tanto em relação às circuns-
tâncias em que disse ou fez algo, quanto relativamente aos seus modos 
próprios da sabedoria, pelo que lhe tocou ser considerado divino e ligado 
ao maravilhoso. Foram reunidos por mim os dados referentes às cidades, 
quantas o amaram, aos santuários, os quais, estando já desassistidos, ele 
restabeleceu, relativos ao que os outros falaram sobre ele e o que advém a 
partir de suas próprias cartas. (VA, I, 2, 30-40)7

7  As traduções dos textos em grego são feitas por mim do modo mais literal possível.
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No contexto narrativo anterior a essa citação, Filóstrato, de um 
modo que lembra o procedimento de Isócrates,8 propõe-se a corrigir 
a imagem, a princípio deturpada, da maioria das pessoas relativa-
mente a Apolônio de Tiana, ou seja, transformar uma opinião des-
qualificada numa doxa admirável. Essa doxa a ser transformada era 
estar sob a alcunha de mágos e, ainda pior, de góēs, termo que possuía 
um caráter claramente pejorativo na época na acepção de feiticeiro 
charlatão. Na perspectiva reabilitadora de Filóstrato, é de sua filosofia 
e de seu notável modo de vida que derivariam seu caráter divino e 
seus feitos taumatúrgicos. Não obstante, o que parece provir de suas 
próprias fontes, de testemunhos coevos e posteriores, da coleção de 
cartas a ele atribuídas e, mesmo, a partir dos inúmeros incidentes 
e anedotas que Filóstrato relata da vida daquele é o retrato de uma 
espécie de theîos anḗr,9 cujos feitos e ditos indicam tanto o campo 
do divino nos seus aspectos místico, sapiencial e espiritual, quanto 
as práticas ligadas à magia e ao relacionamento com seres do folclore 
popular, como empusas (vampiros femininos), sátiros lúbricos e 
espíritos demoníacos.

Filóstrato, como se vê pela citação, expõe seu modo de pesquisa 
próprio de um biógrafo consciencioso que lança mão das várias 
disciplinas – como historiografia, geografia, pesquisa etnográfica e 
antiquária –, a fim de mostrar ao leitor o escopo e a magnitude do 
seu trabalho. Não obstante, o modo como recondiciona e entretece 
elementos desses vários campos parece oscilar entre uma atitude bio-
gráfica comprometida com sua inscrição histórica e uma refiguração 
de caráter ficcionalizante segundo um agenciamento romanesco dos 
eventos relatados.

8  Isócrates, na obra Sobre a troca, explicita esse seu intuito de mudar a doxa (opinião) 
dos cidadãos a seu respeito. Ver: Isócrates, Sobre a troca (13).
9  Para uma visão alternativa à concepção de homem divino, ver Van Uytanghe (2009). 
Ele formula nesse artigo o conceito de discurso hagiográfico para categorizar a VA. 
Discuti essa conceituação em Ipiranga Júnior (2011).
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Maria Dzielska (1986) admite uma certa precisão de crônica na 
VA, pelo que os fatos são apresentados numa cronologia coerente, 
historicamente ordenados, com evidências que os comprovam, bem 
como os personagens envolvidos. Para a estudiosa, no entanto, isso 
não diminui o fato de ser uma falsificação por parte de Filóstrato. 
Com o intuito de revelar a figura do Apolônio histórico, ela prefere 
descartar como fictícias as informações prestadas na VA na medida 
em que não possam ser referenciadas e confirmadas por outras fontes 
históricas, a exemplo da coleção de cartas que nos chegou como de 
autoria do próprio Apolônio. Embora a crítica e a triagem das cartas 
como historicamente fiáveis sejam alvo de polêmica, grande parte 
dos especialistas dá-lhes relativo crédito, sobretudo por atestarem 
uma tradição pré-filostratiana sobre Apolônio. Com relação a Dâmis, 
que seria a grande fonte do relato sobre Apolônio, ela é categórica: 
Dâmis seria uma figura fictícia e suas memórias ou livro de notas 
(hypomnḗmata) uma pura invenção de Filóstrato. Vejamos o passo 
específico sobre Dâmis:

As informações mais acuradas/precisas eu recolhi da seguinte forma: havia 
um homem Dâmis, não desprovido de ciência, que habitava então a antiga 
Nínive. Este, por sua frequentação filosófica com Apolônio, tanto registrou 
por escrito as peregrinações daquele, das quais ele diz ter participado, 
quanto as opiniões, os discursos e quantas coisas ligadas à predição aquele 
falou. E algum dos parentes de Dâmis levou ao conhecimento da rainha 
Júlia (Domna) essas memórias até então desconhecidas. E a mim, que par-
ticipava do seu círculo – pois ela louvava e aceitava com entusiasmo todos 
os discursos retóricos – ela prescreveu que eu transcrevesse/reescrevesse 
tais relatos em forma de diatribe e que me encarregasse de sua exposição 
literária, posto que aquele de Nínive, embora tenha se expressado de modo 
claro, não os expôs de forma acurada e artística. (VA, I, 3, 1-13)
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A argumentação de Bowie (1978), nesse aspecto seguida por 
Dielska (1986), indica uma provável falsificação e confecção da 
fonte Dâmis, própria do gênero romanesco. Tratar-se-ia, segundo a 
expressão cunhada por Hansen (1998), de pseudodocumentarismo, 
como um relato em que o autor alega de modo inverídico acerca 
de um documento pretensamente verdadeiro que ele traz ao conhe-
cimento do leitor. Karen Ní Mheallaigh, segundo essa perspectiva, 
analisa três casos de ficção pseudodocumentária: As efemérides da 
Guerra de Troia, atribuídas a Díctis; As coisas incríveis além da Tule, 
de Antônio Diógenes; e Das narrativas verdadeiras, de Luciano de 
Samósata (Mheallaigh, 2008). Como na apresentação das memórias 
de Dâmis, o princípio básico do pseudodocumentarismo seria 
emprestar à ficção um ar de veracidade e autenticidade, utilizando-
-se de procedimentos próprios da historiografia da época.10 Há, 
segundo Mheallaigh, um jogo textual proposto à interpretação de 
diferentes níveis de leitura, assim como uma remissão à dimensão 
metaliterária da obra. Cabe salientar, nas conclusões da estudiosa, 
o que se delineia como relevante para a composição da VA. Dada 
a fascinação romantizada concernente ao passado característica da 
época, o emprego de material pseudodocumental sinaliza para uma 
forma de construção da identidade grega no contexto do império 
romano, cuja curiosidade arqueológica revelaria o poder da antigui-
dade para conferir autoridade.

10  Com relação aos dois primeiros exemplos analisados por Mheallaigh, a referência 
a Dâmis partilha dos traços comuns desse gênero do pseudodocumentarismo: a 
abundância de detalhes (no caso da VA isso se explicita ao longo do relato com 
referência a nomes, lugares, eventos historicamente datáveis), conexões célebres (Nero 
em Díctis, Alexandre e seus generais em Antônio Diógenes, Júlia Domna na VA), ênfase 
na natureza material do texto antigo (tabuinhas com notas) e apresentação verossímil 
da forma de transmissão, aqui através de alguém da família de Dâmis. Há também o 
uso de outros procedimentos, como inscrições, estelas, cartas. A obra de Luciano, por 
seu turno, explicita o caráter fictício da estratégia pseudodocumental empregada.
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Essa associação desses textos de pseudodocumentarismo,  pelo 
menos As efemérides da Guerra de Troia, atribuídas a Díctis,  
As coisas incríveis além da Tule, de Antônio Diógenes, foi apontada por 
Speyer (1970), sendo aduzida por Bowie (1978) como um dos vários 
dispositivos da VA para indicar sua leitura como prosa ficcional numa 
linha similar à dos romances antigos. Arrola ele outros elementos 
como caracteristicamente romanescos na VA: morte aparente em VA  
(IV, 45); paralelismos com a estrutura ficcional do Heroico, também 
obra de Filóstrato; perseguição das autoridades; profecias de reinados; 
além do título Τὰ ἐς Ἀπολλώνιον como sugestivo de título próximo 
ao romance, traduzido não como Vida de Apolônio, mas como  
As histórias concernentes a Apolônio.11

Por outro lado, Graham Anderson discute todos esses possíveis 
traços na VA, refutando sua qualificação como romanescos. Em 
realidade, a argumentação de Anderson conduz o equacionamento 
da questão para termos mais justos e modalizados: a maior parte dos 
elementos aludidos se afiguraria mais como tópoi do bíos do que do 
romance antigo. Quanto à fonte Dâmis, ele apresenta as seguintes 
opções de enquadramento: a) que Filóstrato recebeu memórias 
genuínas; b) que equivocadamente ele supôs o que elas pretenderiam 
ser, ou seja, aceitou como verdadeira uma fonte forjada no século II d.C. 
que teria chegado às suas mãos; c) que ele inventou por si mesmo com 
o intuito de enganar e iludir; d) que ele as inventou meramente para 
entreter e agradar (Anderson, 2003). Anderson parece tender para a 
opção b), numa perspectiva mais afinada com aquela de Flinterman. 
Anderson, ademais, salienta que a figura do theîos anḗr propicia 
uma construção literária tendente ao ficcional. Os bíoi de homens 
santos, por conseguinte, compartilham com o romance temas afins 
e sua variedade e flexibilidade abrigaria um tratamento de um sábio 
taumaturgo tal qual se delineia na VA. Quanto à sua inscrição histórica, 

11  Ver também Bowie (1994).



141

mostram-se, segundo ele, como particularmente consistentes três 
aspectos enfatizados na VA e que podem ser auferidos por outras 
fontes: a insistência no culto adequado aos deuses; Apolônio no papel 
de restaurador da religião; suas ações concernentes à profecia.

Flinterman, por seu turno, numa posição mais nuançada do que 
a de Dzieslka, busca extrair da VA menos uma construção da figura 
de Apolônio do que investigar um Apolônio histórico e, a partir daí, 
verificar em que medida Filóstrato se baseia numa tradição anterior a 
ele e em que medida tal configuração se deve à sua própria invenção. 
No cotejo com as cartas atribuídas a Apolônio, ele conclui que o 
relato de Apolônio em geral e a parte da fonte Dâmis em particular 
lidam e tentam adequar a composição da narrativa segundo as 
fontes disponíveis a partir de uma tradição pré-filostratiana sobre o 
sábio de Tiana. Flinterman não tenta negar o caráter de composição 
literária tendente ao ficcional da VA, classificada a certa altura de 
seu comentário como “romance biográfico” (Flinterman, 1995,  
p. 85-86). Isso se deve à sua percepção de que Filóstrato se portou 
de modo romanesco relativamente mais livre em sua compilação das 
variadas fontes. Anderson também faz menção a essa necessidade 
compilatória enfrentada por Filóstrato, tendo como resultado uma 
textura narrativa que mescla todo o refinamento retórico discursivo 
com o registro mais prosaico do material folclórico de origem popular.

Todavia, parecendo testificar essa oscilação da crítica adiante da 
VA e em função de manter o relato de Filóstrato como relativamente 
fiável no trato com suas fontes, Flinterman volta a renomear a VA 
não como romance biográfico, mas sim como “vida romanceada”.12 

12  Outros autores tendem a classificar a VA como um gênero predominantemente 
biográfico: Alain Billaut (2009) considera a VA dentro da tradição da biografia 
encomiástica retomando elementos do encômio a partir da Retórica a Alexandre e 
das obras Evágoras, de Isócrates, e Agesilau, de Xenofonte, ainda que com elementos 
claramente ficcionais. Semíramis Corsi Silva (2014), embora a considere como 
uma biografia, divisa uma categoria de gênero híbrido, mas não apresenta uma 
argumentação teórica sobre qual tipo de hibridismo seria.
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Nesse aspecto, ele coincide com algumas estudiosas de uma cole-
tânea de 2009, Fiction on the fringe: novelistic writing in the post-
-classical age, as quais qualificam de forma similar as obras Vida ou 
Romance de Esopo e o Romance de Alexandre, ou como “biografias 
ficcionais” ou como “vidas romanescas” (Karla, 2009; Jouanno, 
2009). Nessa coletânea, Hägg (2009) fala especificamente da VA 
como romance biográfico.

Na VA, a despeito de uma pretensa atestação de veracidade, essa 
ficcionalidade emerge a partir da explicitação dos procedimentos 
miméticos de registros discursivos e não discursivos. A referência aos 
poemas homéricos, ainda que corrobore essa ótica, diz respeito mais 
à paideia e à educação retórica própria de um sofista. Não obstante, 
o que confere uma dinâmica romanesca ao relato é uma forma de 
explorar o tema da viagem, ou de forma mais precisa, o périplo do(s) 
protagonista(s), que pode ser verificado no enredo de cada romance 
em particular. Estando sempre presente a referência à errância e ao 
nóstos de Ulisses, os heróis romanescos, a exemplo de Quéreas e 
Calírroe,13 parecem mimetizar, de certa forma, o percurso e o périplo 
de Alexandre, percurso esse que é sempre um ir além das fronteiras 
da oikouménē, do mundo grego conhecido e, em alguns casos, do 
Império Romano. Isso se torna evidente, por exemplo, em As coisas 
incríveis além da Tule, de Antônio Diógenes.

A narrativa romanesca de Filóstrato parece atingir seu clímax 
mais para o fim da obra, quando, depois de fazer um périplo com 
base no imaginário cartográfico da época, o protagonista transpõe 
essas fronteiras, transgride esses limites. São emblemáticas dessas 
fronteiras as figuras dos semideuses Dioniso e Héracles, assim 
como o próprio Alexandre. Ir além de Alexandre, além de Dioniso 
e Héracles, é refletir sobre a noção de fronteira, sobre as formas de 

13  Quéreas e Calírroe são os protagonistas do romance homônimo de Caríton de 
Afrodisíade, considerado o mais antigo exemplar do romance grego de meados do 
século I d.C. Ver: Ipiranga Júnior (2015b).
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alteridade e sobre os modos de construir a identidade grega.14 Isso 
é melhor explicitado no romance Das narrativas verdadeiras, de 
Luciano de Samósata:

E, tendo avançado por volta de três estádios a partir do mar pela floresta, 
vimos um estela feita de bronze, inscritas em letras gregas, meio apagadas 
e gastas, dizendo: Até estes limites chegaram Héracles e Dioniso. Havia 
também duas pegadas junto à pedra, uma de um plectro, e outra menor – 
de tal modo a mim parecer a menor ser de Dioniso e a outra ser de Héracles. 
(Das narrativas verdadeiras, I, 7.1-6)

Para Luciano, ultrapassar essas fronteiras seria ir além de Homero, 
além da poesia, além da pintura, além da história e da filosofia, é 
dar vazão a uma fantasia desenfreada, a uma ákratos eleuthería, a 
uma liberdade sem mistura, é transpor como bárbaro helenizado  
os gêneros herdados pela tradição literária grega e os limites impos-
tos pelo Império Romano (Brandão, 2001).15 Tanto Luciano quanto 
Filóstrato estão inseridos nessa ambiência sofística própria do perío-
do romano-helenístico em sua fase imperial que se manifesta como 
um amálgama dos vários campos, discursivos: retórica, filosofia, 
história, política, dentro do quadro geral de uma paideia enraizada-
mente grega.

Por um lado, segundo Flinterman (1995), como dizíamos no 
início, Filóstrato, em sua VS, expressaria a equivalência entre a ação 
do sofista, de caráter prioritariamente estético e artístico, e aquela 
carreira do homem de estado ativamente político, comparáveis em 
relação ao status e ao prestígio de cada um perante o imperador e as 

14  Como alerta Semíramis Silva (2014), estão presentes na VA questões de pluralidade 
e diversidade cultural, em que se afigura a percepção de Filóstrato sobre as estruturas 
político-administrativas do Império relacionadas sobretudo às partes orientais, mas 
cuja discussão foge ao escopo do presente artigo. 
15  Para outras perspectivas de leitura dessa obra de Luciano, ver Gassino (2010).
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classes senatorial e equestre. Na VA, por outro lado, o sábio Apolônio, 
protagonista da obra, surge como um ator político extremamente 
engajado e imbricado nas esferas do poder. Coloca-se num patamar 
equivalente e, na maior parte das vezes, superior à autoridade im-
perial. Confronta, de maneira nobre e altiva, os imperadores, este-
reotipados tiranos, a exemplo de Nero e Domiciano. Àqueles com 
quem tem relações amigáveis, funciona como conselheiro político, 
defendendo sempre uma perspectiva helenizante no plano social, 
religioso e no jogo das relações culturais do império romano.16

Por seu turno, tal qual o protagonista Das narrativas verdadeiras, 
desborda ele fronteiras e limites, como se percebe no passo seguinte:

E os genuinamente sábios se encontram no espaço intermediário entre o 
Hífasis e o Ganges, e a essa região não sobreveio Alexandre, não porque 
temesse de algum modo o que houvesse nela, mas, creio, porque sinais 
sagrados lhe indicaram.

Dizem, então, que Héracles egípcio e Dioniso, tendo acorrido com armas 
ao povo dos indianos, investiram então sobre eles, que confeccionaram 
mecanismos bélicos e se aventuraram na região, e que, por seu turno, os 
sábios não reagiram, porém continuaram impávidos, como lhes parecia, 
mas, uma vez que vieram aqueles ao ataque, ventanias e raios, dirigidos 
para baixo e precipitando-se sobre as armas, os repeliram. (Vida de 
Apolônio de Tiana, II, 33)

16  Semíramis Silva (2014) discute com circunspecção em sua tese o contexto cultural 
em que Filóstrato atuava, enfatizando a ambiência sofística segundo a qual ele buscou 
caracterizar a ação do protagonista da VA, assim como os elementos de ligação do 
autor com a dinastia dos Severos, a partir de que a figura de Apolônio narrativamente 
construída como conselheiro e guia de imperadores teria ressonância sobre o papel 
que Filóstrato requisitava para si, como intermediador cultural nos planos social, ético 
e político.
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Apolônio, como um herói romanesco, que nada fica a dever ao 
protagonista luciânico, vai além de Alexandre, além de Dioniso, além 
de Héracles. Franqueia as fronteiras com a Pérsia, com a Índia e com 
a Etiópia.17 É explicitamente desenvolvida, na configuração do pro-
tagonista Apolônio, a ideia de que a cultura grega (referenciada pela 
língua grega – todos os sábios indianos e etíopes falam em grego – e 
pela interlocução filosófica, aqui um amálgama de sofística, filosofia 
e retórica) é a principal moeda de troca do império romano, tanto 
com suas províncias quanto com as regiões que estavam além das 
fronteiras. Apolônio move-se tanto no sentido oriental, mimetizando 
périplo e conquistas de Alexandre, quanto, em menor escala, é claro, 
no sentido ocidental, evocando percurso e relações de conquista dos 
romanos. O seu herói faz um périplo pelo imaginário cartográfico 
da época, evocando a épica, Heródoto, relatos de viagens, narrativas 
de périplos, relatos paradoxográficos, a exemplo de Ctésias, prova-
velmente sua fonte para essas aventuras na Índia. E tal qual Clínias 
na obra de Antônio Diógenes, narra as coisas incríveis além das 
fronteiras; no caso, além dos limites do Império.

Na VA, o espaço do templo, da assembleia e do teatro propria-
mente dito é o espaço por excelência da atuação dramaticamente 
pública de Apolônio. Num misto de sofista, filósofo e taumaturgo, 
Apolônio dá mostra de uma variedade de lógos persuasivo, virtude 
impositiva e poder taumatúrgico insuperável. A sua atuação drama-
ticamente discursiva é dirigida a vários tipos de público, como, por 
exemplo, à esfera da alta política imperial, evidenciada pelo fato de o 
trabalho de composição ter sido demandado pela própria imperatriz 
Júlia Domna. Segundo Flinterman (1995), tanto as relações com 
imperadores quanto com filósofos podem ter sido decalcadas de uma 

17  Segundo Francisco Pina Polo (2010), em seu artigo “El Periplo del Mar Eritreo 
y la presencia romana en Índico”, depois da anexação do Egito por Augusto, Roma 
intensifica suas relações, com novos percursos de descobrimentos, com a Arábia, Índia 
e interior da África, até os pretensos limites da Etiópia.
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tradição pré-filostratiana, porém isso não diminui o grau de inven-
tividade composicional na descrição e na narrativa desses contatos. 
De uma forma ou de outra, aparece realçado o apelo pedagógico 
na estruturação desses diálogos com soberanos, sábios, filósofos e 
sofistas. E essa configuração pedagógica e ideológica deve-se mais ao 
projeto biográfico de Filóstrato, o que de forma contundente conduz 
a VA (ou o Romance de Apolônio, seguindo tal linha de raciocínio) 
para as fronteiras do gênero romanesco.18 No entanto, a formação de 
um corpus de obras romanescas de tendência biografizante, a saber, 
Romance de Alexandre, Romance de Esopo,19 Vida herodotiana de 
Homero, os cinco primeiros Atos Apócrifos dos Apóstolos20 e esse 
Romance de Apolônio (a nossa VA), a que se poderia incluir o Romance 
pseudoclementino, aponta para uma espécie romanesca que, além da 
provável contaminação e influência advindas dos romances gregos, 
em maior ou menor medida considerados canônicos, segundo suas 
vertentes erótica e paradoxográfica, poderia testemunhar o fenôme-
no de uma prosa literária paralela e ao par do romance grego.21

O que chamamos de tendência biografizante dota a prosa roma-
nesca de características tais que acentuam o elemento pedagógico e 
ideológico. Ao fazer a mimese do compromisso do biógrafo em face de 

18  Para uma discussão pormenorizada do gênero romanesco, ver: Ipiranga Júnior 
(2015b); Tilg (2010); Brandão (2005); Holzberg (1995).
19  Acerca de questões de gênero no Romance de Esopo, ver: Ipiranga Júnior (2015a); 
Karla (2009); Hägg (2009); Jouanno (2009, 2006); Papathomopoulos (1999).
20  Para uma descrição mais aprofundada acerca dos Atos Apócrifos dos Apóstolos, ver 
Ipiranga Júnior (2011, 2009).
21  Corrobora essa nossa perspectiva um comentário de Bowie (1994): comparando a 
abertura do livro 6 da VA com o início da Ciropedia de Xenofonte, Filóstrato indicaria 
para os leitores que sua obra se aproximaria mais do projeto de Xenofonte do que dos 
romancistas gregos tais como Cáriton, que pode ser a figura que Filóstrato ataca na 
Carta 66. Para uma leitura do gênero na Ciropedia, ver Ipiranga Júnior (2014). Para a 
identificação do romancista Cáriton de Afrodísias na Carta 66, ver Tilg (2010).
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seus leitores,22 o romance envereda por uma via narrativa que dispõe 
a fantasia romanesca segundo o plano programático próprio da bio-
grafia e se submete, em maior ou menor escala, aos dados biográficos 
fornecidos por fontes históricas e pela tradição correlata. Embora no 
prólogo seja atestado esse compromisso biográfico em narrar ditos e 
feitos de Apolônio, com referências às obras e cartas escritas por ele, 
assim como às fontes e aos autores que trataram de sua vida, há num 
certo passo a remissão a um tipo de prosa completamente fictícia:

Estes [os poetas], com efeito, forçam seus relatos para parecerem plausíveis, 
mas ele [Esopo], anunciando um relato que é fictício, todo mundo sabe 
que pelo fato mesmo de não se referir a coisas verdadeiras ele está sendo 
verdadeiro.

Mas alguém que diga um discurso fingido e que induza à admoestação, 
tal como Esopo, mostra que se utiliza do fictício em proveito da audiência. 
(VA, V, 14)

O contexto da citação parece remeter ao Fédon platônico, mas, 
em certo aspecto, também ao livro III da República.23 No equacio-
namento proposto pelo protagonista da VA, há uma clara disposição 
entre discursos em prosa, tais como filosofia e retórica, de um lado, 
e discursos poéticos, tais como poesia épica e jâmbica, de outro. A 

22  Numa perspectiva teórico-metodológica diferente da minha, Schirren (2009) 
também conclui que Filóstrato apresenta níveis diferenciados de sentido em seu 
direcionamento aos leitores divisados: segundo o estudioso, vários passos na obra 
apontam para o uso consciente da ironia que faria resvalar o discurso para uma espécie 
de ficção metabiográfica. 
23  No Fédon (60c-61a), o protagonista Sócrates, à iminência da morte, sente-se 
compelido pela divindade em prestar honra às Musas, no caso, através de uma 
composição poética. Ao invés de compor num determinado gênero poético, ele prefere 
metrificar algo da prosa fabulística de Esopo. Em relação à República (359c-398b), 
Sócrates não somente discute os gêneros poéticos, sobretudo a poesia épica e dramática, 
mas também se refere a discursos em prosa cuja ação do escritor fosse considerada 
como mythologeîn ou logopoieîn.
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prosa de Esopo está colocada como terceiro termo de comparação, 
confrontada com a poesia, mas, ao contrário desta, sendo intei-
ramente fictícia, segundo a fala do personagem. A despeito de sua  
simplicidade composicional, ela veicularia, tendo em conta seu esta- 
tuto ficcional, um sentido prioritariamente moral, cuja utilidade 
também se manifestaria no âmbito pedagógico. Essa referência me-
taliterária é salientada pelo fato de o narrador filostratiano mostrar 
que também seu herói, depois de recorrer a uma exemplificação, fazia 
sempre no final uma explicação e uma interpretação moralizante.24 
Ainda que a prosa fabulística de Esopo não possa ser assimilada ao tipo 
de narrativa da VA ou RomApol (Romance de Apolônio), a sua mera 
menção serve para indicar possíveis níveis de leitura que associam 
prosa ficcional a um proveito moral, filosófico e espiritual para o leitor.

Talvez a menção mais contundente ao processo de composição de 
teor metadiscursivo, que trata não apenas da invenção do escritor, 
mas também da instância de percepção e avaliação da obra, mostra-
-se numa discussão encetada por Apolônio em que demonstra o 
poder da phantasía ante o processo mimético: “Dupla então é a arte 
mimética, ó Dâmis; consideremos como uma espécie aquela que 
remodela pela mão e pela mente, sendo esta a pintura, e como uma 
outra espécie aquela que, por seu turno, configura unicamente pela 
mente.” (VA, II, 22).

Essa referência à criação de uma obra artística aqui em II, 22 põe 
em evidência que a ação mimética do pintor é paralela ou correlata 
à configuração imagética no plano mental. Segundo Gerard Watson 

24  Wannes Gyselinck e Kristoffel Demoen (2009) também chamam a atenção para o 
caráter ficcional da obra e para aquilo que concebem como metaficção: essa passagem 
concernente à figura de Esopo serviria como uma atestação de ficcionalidade da 
própria VA a partir de um comentário teórico sobre a produção fabulística e daí seu 
status metaficcional. Os autores, no entanto, não tecem comentários consequentes 
quanto ao gênero da obra, ou seja, ainda que explorem com argúcia os vários processos 
de ficcionalização na VA, não explicitam de que modo se extrapola a ficção manifesta 
numa biografia antiga.
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(1994), essa argumentação estética que Filóstrato põe na boca de 
Apolônio dever-se-ia provavelmente à teorização estoica ligada à pro-
dução de imagens mentais. Há uma longa tradição que remonta às 
teorias platônica e aristotélica do conhecimento para o uso do termo 
phantasía, que é utilizado por Filóstrato em outra passagem (VI, 19). 
O termo aparece pela primeira vez no segundo livro da República 
(382e), em referência às pretensas aparições polimórficas dos deuses 
aos mortais. A discussão acerca dos meios e dos objetos da produção 
mimética parece igualmente evocar as teorizações platônica e aris-
totélica sobre poesia, pois há também no texto a vinculação entre 
poesia e pintura.25 No contexto do RomApol ou VA, no decorrer da 
discussão, o personagem se refere à propriedade de a representação 
plástica também indicar aspectos históricos e mitológicos acerca  
das figuras representadas; explicita-se, então, na remessa ao escudo 
de Aquiles descrito por Homero, a capacidade evocadora de plastici-
dade da poesia enquanto tal.

A fim de verificar mais acuradamente a referência metaliterária 
concernente à própria prosa filostratiana, é necessário atentar para o 
contexto narrativo em que está inserida. O pretexto para a presente 
discussão foi dado pelo fato de terem visto representações plásticas 
indianas. Num santuário, dentro de um templo, na cidade de Taxila 
da Índia, contemplam, Apolônio e Dâmis, várias figurações plásti-
cas, cuja mescla de materiais, tais como latão, prata, ouro, bronze e 
ferro, dispõe-se como cores, assemelhando-se a uma pintura. Numa 
espécie de mimese da mimese, são descritos esses painéis que narram 
retoricamente tanto as batalhas ocorridas entre Poro, o rei indiano 

25  Watson (1994) também arrola os testemunhos de Cícero e Quintiliano, em O orador 
e na Institutio oratoria, acerca dessa capacidade da mente para imitar ou configurar 
coisas que não foram vistas: em 6.2.29, Quintiliano enuncia o termo grego phantasía, 
que corresponderia ao latino uisiones, consistindo na habilidade para apresentar 
imagens através de palavras vívidas, ou seja, aquilo a partir de que são apresentadas 
imagens de coisas não presentes que são trazidas diante da mente tal que parecemos 
vê-las com nossos olhos e tê-las diante de nós.
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de então, e Alexandre, como as afecções experienciadas por eles, 
mormente por Poro. A essa descrição narrativa segue-se, segundo o 
tipo de fonte phasín (terceira pessoa do plural indeterminada), todo 
um arsenal de ditos e anedotas referentes a Poro, que complementam 
a imagem plástica do rei indiano. O que se pode concluir é que a refi-
guração desse tipo de prosa mimetiza o procedimento da poesia em 
sua superioridade discursiva diante das artes plásticas, mas vai além, 
pois pode incorporar uma série de elementos advindos de fontes 
históricas, etnográficas, geográficas e biográficas, que permitem ao 
leitor reconstruir com sua phantasía uma imagem mais completa do 
tema aludido.26 Isso pode ser complementado pela seguinte passagem:

Disse ele: a phantasía realizou tais coisas como um artesão mais sábio do 
que a mimese, pois esta produz o que viu, mas aquela também o que não 
viu, pois concebe isso em referência ao ser, e, ademais, a mimese muitas 
vezes é atingida pela perturbação, enquanto nada atinge a phantasía, que 
segue incólume em direção àquilo que concebeu. (VA, VI, 19, 24-29)

Quanto a essa segunda passagem, em cujo contexto estão sen-
do avaliadas e discutidas as imagens dos deuses, o protagonista 
Apolônio, em resposta ao sábio etíope, diz que a phantasía é um 
demiurgo mais sábio do que a mimese, pois essa configurará o 
que viu, enquanto aquela mesmo o que não viu. A seguir ele decla-
ra que a avaliação pessoal (γνώμη) registra (ἀναγράφει) e refigura 
(ἀνατυποῦται) de modo mais vigoroso do que a ação do artesão. Por 
conseguinte, a refiguração mental (phantasía) é similar à configura-
ção literária proporcionada pela ação do escritor de prosa, pois esta 
vai além da configuração imagética das artes plásticas ao associar  

26  Para uma perspectiva diferenciada de phantasía na VA, ver Schirren (2009). O autor 
relaciona a noção de phantasía com a possibilidade de lidar com uma leitura dupla 
da obra, em que várias espécies de doxa são aceitas e inter-relacionadas numa visão 
sofística da realidade.
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um conteúdo discursivo27 e, por sua vez, vai além do discurso poético, 
por sua maior capacidade dissertativa e especulativa. O que importa 
frisar dessas relações é que há a associação da imagem tanto com um 
enunciado discursivo quanto com sentimentos e afecções (páthē) que 
fornecem um caráter impactante e que impressiona os sentidos de 
ouvintes e leitores.

Em vários outros passos, referências literárias são utilizadas 
explicitando essa dinâmica discursiva, especialmente em citações 
ou alusões aos poemas homéricos.28 Em VA IV, 7, a configuração 
literária do Zeus homérico é mais maravilhosa do que o Zeus plas-
mado por Fídias. Em IV, 16, numa cena que evoca explicitamente o 
relato de Ulisses nos seus diálogos com as almas dos mortos, à qual 
Filóstrato, por meio de vários subterfúgios, tenta conferir algum tipo 
de verossimilhança, Apolônio conversa com Aquiles, que lhe dele-
ga – assim como o Ulisses em Das narrativas verdadeiras encarrega 
o protagonista de levar uma carta às escondidas a Calipso – a missão 
de restaurar seu culto junto aos tessálios; com isso, é claro, o sábio 
de Tiana obtém informações, por assim dizer, “fidedignas” de fatos 
ligados à guerra de Tróia: corrigem-se e complementam-se Homero 
e os poetas, são feitas menções a seu túmulo, à versão da estadia de 
Helena no Egito e acerca da reputação de Palamedes. De um lado, 
nessa mesma passagem, acrescenta ele que seu procedimento de evo-
cação aos mortos foi mais consciencioso que o de Ulisses; de outro 

27  Tanto aqui no RomApol ou VA, consoante a perspectiva enfatizada, quanto no tra-
tado Do sublime do Pseudo-Longino, há uma exposição de teoria literária que com-
para e confronta, como dois polos do fazer literário, mímesis e phantasía. Segundo  
Watson (1994), a concepção técnica de logikḗ phantasía, definida em Sexto Empírico 
como a faculdade segundo a qual o que aparece é possível apresentar através do discur-
so (καθ᾽ἣν τὸ φαντασθὲν ἔστιν λόγῳ παραστῆσαι (Adv. Math. VIII, 70), pode ser pres-
suposta no Pseudo-Longino, que estaria recorrendo a um termo técnico da teorização 
estoica, mas, ao mesmo tempo, estendendo-o para o campo da poesia e da retórica.
28  Homero é o que recebe mais citações e alusões na VA, seguido de Heródoto, Platão 
e Eurípides. Ver em Bowie (2009) um catálogo exaustivo de citações e alusões na VA.
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lado, em IV, 19, faz uma breve menção a Alcínoo, o rei feácio que 
hospedou Ulisses (cena essa que Luciano evoca em Das narrativas 
verdadeiras como desencadeadora do discurso ficcional). Em VII, 22, 
o efeito do lógos de Apolônio é descrito tal qual o de Helena, que, 
numa cena da Odisseia (IV, 219), ao mesmo tempo que misturou ao 
vinho um phármakon potente para fazer esquecer as tristezas, contou 
um relato de caráter ameno e prazeroso para reanimar os ouvintes.29

Segundo o argumento aqui desenvolvido, em comparação com o 
corpus de obras aludidas, mesmo levando em conta o caráter híbrido 
do texto, tendo a alinhá-lo ao lado do Romance de Esopo, do Romance 
de Alexandre, da Vida herodotiana de Homero, dos cinco primeiros 
Atos Apócrifos dos Apóstolos e do Romance Pseudoclementino, como 
uma espécie do romance, um romance cuja estruturação – em maior 
ou menor escala – biográfica lhe confere uma qualidade literária 
distinta e uma dinâmica narrativa própria. Concluo, enfim, que a 
phantasía própria desse romance de tendência biografizante, embora 
análoga à do poeta, configura uma imagem narrativa que, servindo-
-se da inventividade de matiz ficcional, lança mão de elementos e 
procedimentos históricos, etnográficos e antiquários, entre outros, 
segundo uma esquematização biográfica do assunto, no intuito de 
possibilitar ao leitor o acesso à maior gama possível de sentidos que, 
claro, concernem também à paideia grega em sua finalidade pedagó-
gica, pois, segundo o depoimento do narrador, que pode servir como 
guia de leitura para a obra, “proveitoso seria nem crer nem descrer 
em todas as coisas relatadas” (καὶ γὰρ κέρδος ἂν εἴη μήτε πιστεύειν, 
μήτε ἀπιστεῖν πᾶσιν) (VA, III, 45, 5).

29  Esse efeito ou páthos do discurso filosófico, análogo ao da poesia, é descrito 
igualmente por Luciano de Samósata na obra Nigrino.
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