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Homero filósofo  
em Máximo de Tiro

Bernardo Lins Brandão

Máximo de Tiro

Não sabemos muito sobre Máximo de Tiro. Segundo a Crônica 
de Eusébio de Cesareia, Máximo tornou-se proeminente na época 
da 232a Olimpíada, ou seja, entre 149 e 153 d.C. No entanto, os textos 
de Eusébio não são historicamente acurados (Lauwers, 2015) e, por 
isso, devemos levar mais a sério o testemunho da Suda, que afir-
ma, com base no Onomatólogos de Hesíquio, que ele deu palestras 
em Roma durante o reino de Cômodo (180-192 d.C.). Chegou-nos 
uma obra sua, os Discursos (Dialéxeis), formada por 41 palestras 
que parecem ter sido proferidas durante a sua primeira estadia em 
Roma. São discursos curtos, em especial se os comparamos com os 
de outros autores da época, como Élio Aristides e Díon Crisóstomo. 
Tratam de temas variados, éticos e teológicos sobretudo, em uma 
forma vulgarizada, própria para ser apreciada por um público ini-
ciante em filosofia.

O Codex Parisinus Graecus 1962 apresenta Máximo como um 
filósofo platônico, mas a indicação não deixa de ser controversa. 
Antes de tudo, porque seus discursos não apresentam doutrinas 
filosóficas profundas, nem argumentos elaborados. Para o leitor dos 
dias de hoje, assemelham-se mais a composições retóricas que a tex-
tos filosóficos. Contudo, como notou Stanton (1973), devemos evitar 
projetar uma noção anacrônica de filosofia nos autores do período 
imperial. O termo possuía então outras nuances e implicações, sendo 
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usado por intelectuais de diversos perfis, como Díon Crisóstomo, 
Apuleio e Favorino.

Mas, se podemos entender Máximo como um filósofo, é controver-
so que devamos considerá-lo um platônico. De acordo com Koniaris 
(1983), Máximo assume posições de escolas filosóficas diferentes nos 
diferentes discursos, sem nunca considerar-se um platônico. Sua 
hipótese foi contestada, entre outros, por Trapp (1997), que afirma 
que Máximo, apesar de certas tendências estoicas e cínicas, não deixa 
de apresentar, na maior parte do tempo, teses medioplatônicas. Além 
disso, se ele, em nenhum momento, coloca-se como um platônico, 
isso talvez ocorra porque, como nota Lauwers (2015), é parte de sua 
estratégia retórica não se apresentar como um filósofo, o que poderia 
ser visto como pretensioso, mas deixar isso implícito em seus discur-
sos. Por fim, parece ser mais importante para Máximo defender sua 
tese da harmonia entre os filósofos (com exclusão do epicurismo), 
fundamental para sua noção polifônica da filosofia, do que se decla-
rar um seguidor de Platão.

Em seu artigo “Maxime de Tyr et la voix du philosophe”, Daroca 
e Cruces (2006) analisam a complexidade da noção de polifonia na 
obra de Máximo de Tiro. Se, por um lado, no Discurso XI ele critica 
a polifonia da democracia, que torna impossível a obediência à lei e 
ao governo, por outro, no Discurso XVIII, ao falar do amor socrático 
e de sua ambiguidade, ele apresenta a polifonia de Homero como um 
contraponto, mais adequada para manifestar a multiplicidade do 
amor. Do mesmo modo, segundo a leitura de Daroca e Cruces (2006) 
do Discurso I, ao comparar o filósofo ao líder do coro,1 Máximo dá 

1  Daroca e Cruces (2006) fazem uma interpretação bastante particular da passagem, 
diferenciando a comparação inicial do filósofo com o ator da comparação seguinte do 
filósofo com o protagonista do coro, que eles entendem como o corifeu. Enquanto o 
ator falaria em vozes diferentes, o corifeu tentaria harmonizar sua voz à do coro. Essa é 
uma leitura possível, ainda que um pouco especulativa, da passagem que, de qualquer 
modo, não interfere no argumento que desenvolvo aqui.
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a entender que ele, tal como o corifeu harmoniza sua voz às demais 
vozes do coro, deve conceber seu discurso em consonância com a 
tradição filosófica. No entanto, na comparação do filósofo com o bom 
cantor, aquele que sabe cantar em vários tons, Máximo parece sugerir 
que também o filósofo deve ser polifônico, sabendo dizer uma mesma 
coisa de diversas maneiras, de acordo com as circunstâncias. Acredito 
que a intenção última dessa afirmação seja defender o seu próprio 
projeto filosófico de tratar a filosofia de uma maneira retórica. Como 
Lauwers (2009), acredito que sua ênfase na necessidade da versatilida-
de do filósofo visa justificar o seu cuidadoso uso da arte retórica em 
seus discursos.

Mas, ao anunciar que a filosofia pode se manifestar de variados mo-
dos, Máximo abre espaço para que também a poesia possa ser compre-
endida filosoficamente. Essa relação profunda entre filosofia, retórica 
e poesia, cultivada por Máximo em seus discursos, aliada à sua tese da 
harmonia entre os filósofos, é o que considero ser sua noção polifônica 
de filosofia, que compreendo como o pano de fundo no qual podemos 
entender sua construção da imagem de um Homero filósofo. Para 
Daroca e Cruces (2006), essa imagem, tal como aparece no Discurso 
XXVI, não é uma novidade, ainda que seja um testemunho vital para 
a história da reabilitação filosófica de Homero. Acredito, no entanto, 
que, se a pensamos na perspectiva do projeto polifônico de Máximo, é 
possível encontrar uma certa especificidade em sua elaboração que não 
aparecerá nem nos autores anteriores, nem nos posteriores, apesar dos 
vários paralelos em pontos específicos.

Mito e filosofia

As relações entre poesia, mito e filosofia na Grécia Antiga foram 
complexas. Brisson (2014), em sua síntese da questão, acha pertinente 
a hipótese de que a adoção da escrita no século VIII a.C., que, em 
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princípio, colocava a leitura ao alcance de todos aqueles que eram 
alfabetizados, provocou o aparecimento de dois novos tipos de dis-
curso, a história e a filosofia, que passaram a disputar espaço com a 
poesia, opondo-se a ela, por um lado, e reconfigurando-a, por outro.

Segundo Brisson, quando a civilização grega, com a escrita, passou 
a depender menos da memória individual cuja eficácia se apoiava no 
ritmo das palavras, a prosa começou a ser cada vez mais utilizada, 
a narrativa foi substituída pela descrição e pela argumentação, o 
pensamento conceitual se desenvolveu e o espírito crítico foi favore-
cido: “uma narrativa ou uma doutrina, para justificarem sua própria 
existência, deviam ser apresentadas por seu autor como superiores 
a tudo aquilo que tinha sido feito até então nesse mesmo domínio” 
(Brisson, 2014, p. 25). Com a modificação dos hábitos mentais provo-
cados pela escrita e com a necessidade de um discurso de se justificar, 
os mitos passaram a causar desconforto. O primeiro filósofo do qual 
temos a notícia de ter criticado os poetas foi Xenófanes de Cólofon 
(séculos VI-V a.C.), que criticava o antropomorfismo da representação  
dos deuses nos mitos, no que foi seguido por outros. De acordo com 
Brisson (2014, p. 27), esse processo de crítica aos mitos e aos poetas 
“foi freado por dois fenômenos: a alegoria, que pretendia salvar o 
valor explicativo dos mitos e salvaguardar sua validade moral ao 
discernir, sob a trama narrativa, um sentido profundo; e a tragédia, 
que reinterpreta os mitos em função dos valores da cidade”. 

Apesar desse esboço de reação, Platão, que continua a tradição 
inaugurada por Xenófanes, leva a querela entre poetas e filósofos  
ao seu ápice. Com efeito, é em algumas passagens de seus diálogos que 
o sentido dos termos mŷthos e lógos são fixados em oposição. O termo 
lógos passa a designar não apenas o discurso em geral, mas especial-
mente o discurso verificável, enquanto o mŷthos, deixa de indicar a 
palavra eficaz e torna-se, ao menos nas passagens em que a oposição 
é construída, o discurso inverificável. Brisson nota ainda uma outra 
contraposição que se deixa manifestar na relação entre os termos: o 
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mŷthos enquanto discurso narrativo versus o lógos como discurso ar-
gumentativo. Esse jogo de oposições aparece de modo claro em uma 
passagem do Protágoras (320c-328d), no qual, incitado defender sua 
tese de que a virtude pode ser ensinada e que o sofista é o mais capaz 
de fornecer esse ensinamento, Protágoras faz uma narrativa e depois 
desenvolve um discurso argumentativo para defender sua posição, 
chamando sua narrativa de mŷthos e sua argumentação de lógos.

É tomando o mŷthos como um discurso narrativo não verificável 
que Platão faz sua crítica aos poetas no livro II da República. Mas 
não nega a importância dos mitos, usando-os em diversas passagens 
da sua obra, adaptando mitos tradicionais para suas necessidades 
filosóficas, criando novos mitos. Para Brisson, Platão usa os mitos 
para falar de tudo aquilo que diz respeito à alma e ao passado lon-
gínquo, âmbitos inacessíveis tanto aos sentidos quanto à inteligência, 
bem como para tratar de questões éticas e políticas, por causa de seu 
poder de persuasão diante dos não filósofos.

Platão não tentou salvar os mitos por meio da exegese alegórica, 
mas esse foi o caminho seguido por muitos. É difícil chegar às origens 
da prática, mas, segundo Porfírio (Questões homéricas I), ela remon-
taria ao século VI a.C., com Teágenes de Régio, que teria feito uma 
exegese física dos poemas de Homero, entendendo os deuses como 
elementos da natureza (Apolo seria o fogo, Hera o ar etc.). A alegoria 
foi assimilada, por Anaxágoras, Diógenes de Apolônia, Protágoras, 
Pródico de Ceos e outros. Depois de Platão, continuou sendo pratica-
da, notadamente pelos cínicos e estoicos, sendo, por fim, assimilada à 
tradição platonismo imperial.

Filosofia polifônica

No medioplatonismo, a prática da alegoria adquire novas nuan-
ces. Para pensadores como Fílon, Plutarco e Numênio, a alegoria 
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física não é suficiente: “os poetas não são estoicos avant la lettre, eles 
são verdadeiros teólogos que reservaram a revelação da verdade que 
lhes foi confiada a um pequeno grupo de iniciados que são os únicos 
que podem recebê-la (Brisson, 2014, p. 113).2 É nesse contexto da 
assimilação platônica da exegese alegórica dos mitos que se situam 
Máximo de Tiro e sua noção de um Homero filósofo. Entretanto, 
seu uso filosófico de Homero não se reduz a uma aplicação geral do 
método de exegese alegórica, tal como entendiam os platônicos. Para 
entendê-la, devemos considerar seu ideal de filosofia polifônica.

Alguns estudiosos, como Daroca e Cruces (2006), interpre-
tam o Discurso I como um proêmio aos demais discursos. É nele 
que Máximo estabelece o tom e os pressupostos de sua proposta 
filosófica. O discurso começa com o tópos da comparação entre o 
teatro e a vida: ninguém se incomoda quando um mesmo ator, ao 
representar personagens diferentes em uma peça, apresenta-se de 
maneiras diferentes, falando em um momento como Agamêmnon 
e, em outro, como Aquiles. Mas também a vida é como um drama, 
não como aqueles escritos em jambos, composto por um poeta para a 
performance em um festival, mas um drama que conta uma história 
mais verdadeira, composta pelo próprio deus. Por isso, o filósofo faz 
tal como o protagonista do coro, que, respeitando a dignidade dos 
versos, adapta seus discursos à natureza dos episódios que compõe a 
trama concebida pelo deus (I, 1).

Da mesma maneira, um músico seria tido como inútil se soubesse 
tocar no modo dórico, ficando em silêncio quando houvesse neces-
sidade de tocar no modo jônico ou eólico. É por isso que o filósofo 
necessita do auxílio de uma musa mais vigorosa, que Homero cha-
mava Calíope e Pitágoras, Filosofia, para que suas palavras estejam 
afinadas para a produção de diferentes sons e diferentes formas (I, 2).

2  Brisson fala especificamente de Fílon, mas creio que suas observações podem ser 
generalizadas, tomando os devidos cuidados, para os demais pensadores platônicos da 
época que trataram dos mitos.
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Se houvesse uniformidade na passagem do tempo e apenas um pa-
drão nos assuntos humanos, afirma Máximo, não haveria necessidade 
de harmonias complexas e versáteis, mas a mudança foi a regra que 
a deliberação divina impôs nos assuntos humanos. Existem formas 
e figuras diversas na experiência do homem, em constante mudança 
segundo a ocasião. Apesar disso, a razão não deixa de ser necessária 
para a vida. Ela deve adaptar-se constantemente à circunstância, tal 
como um médico habilidoso que deve regular a falta e a saciedade 
de um corpo que não se encontra estável. É precisamente isso que 
o ensino racional dos filósofos pode fazer: adaptar seu tom para se 
ajustar às emoções do momento, de modo a oferecer consolação nos 
tempos difíceis e celebrar nos momentos de alegria (I, 2). Koniaris 
(1983) interpreta a passagem como uma apresentação do projeto 
de Máximo de, nos diversos discursos, assumir diversas personae 
filosóficas. Como Trapp (1997), acredito não ser esse o caso, já que a 
construção dessas personae não é clara nos textos. O que, para mim, 
está em jogo é a necessidade da habilidade retórica, capaz de adaptar 
o discurso a cada ocasião, para a filosofia que pretenda ser um guia 
para a vida.

Mas, se no início do discurso, Máximo trata da necessária ver-
satilidade da filosofia, em I, 10 ele fala de sua unidade: o filósofo 
não deve ser julgado pela aparência, idade ou status social, mas 
por sua inteligência, palavras e disposição da alma; todo o resto 
são elementos dispostos pela fortuna, como os trajes dos atores 
nas Dionísias. Ele então desenvolve a comparação com a poesia: a 
beleza da poesia é a mesma quando fala o príncipe e o escravo; o 
público ouve tão atentamente Agamêmnon quanto Télefo. É assim 
com a filosofia, que possui uma beleza única e coerente. Tal como 
os atores, os filósofos são enviados para o palco que é a vida vestido 
em trajes diversos: Pitágoras em púrpura, Sócrates em seu manto 
puído, Xenofonte com seu escudo etc. O que significa isso? Que cada 
um desses filósofos possuía um modo específico de apresentação: 
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Pitágoras aturdia seu público, Sócrates o confundia com perguntas, 
Xenofonte o persuadia, e Diógenes o reprovava. Contudo, todos eles 
cultivavam uma mesma filosofia.

Daroca e Cruces (2006), posicionando-se contra Koniaris (1983), 
consideram importante marcar a diferença entre a comparação do 
filósofo com o ator em I, 1-2 e em I, 10. Enquanto, na comparação ini-
cial, Máximo fala da voz do ator, que é diferente segundo os diferentes 
personagens, em I, 10, ele fala das diferentes aparências pelas quais os 
diversos filósofos abordam uma mesma realidade: em um caso, é uma 
mesma pessoa que modula sua voz de acordo com a circunstância, 
enquanto, no outro, são pessoas diferentes, apresentando-se de ma-
neiras diferentes, que se reportam a uma mesma sabedoria filosófica. 
Não pretendo desenvolver aqui essa discussão, deixando para um 
outro momento, mas, para nossos presentes propósitos, basta notar 
que, ao meu ver, temos imagens complementares. O filósofo, como o 
protagonista do coro, deve adaptar sua voz às circunstâncias da vida. 
Ao fazê-lo, não deixa de seguir uma mesma verdade filosófica. E é 
porque a filosofia pode ser apresentada de maneiras diferentes que 
podemos entender os diferentes filósofos, apesar de suas especifici-
dades, como portadores de uma mesma verdade. É essa capacidade 
de ser apresentada segundo vozes diferentes que constitui a polifonia 
da filosofia, o que, no meu entender, é o que dá a Máximo a possibi-
lidade de, no Discurso IV, pensar também a poesia como uma forma 
de filosofia.

Poesia e filosofia

No início do Discurso IV, evocando a antiga querela entre a poesia 
e a filosofia, e negando a oposição entre elas, Máximo afirma que se 
trata de dois nomes para algo que, na realidade, é uma mesma coisa 
(IV, 1). Ele diz: “o que é a poesia se não uma forma mais venerável 
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de filosofia, composta em metro e mitológica na expressão? E o que 
é a filosofia, se não uma forma mais nova de poesia, menos formal 
na composição e mais lúcida na expressão?”. Tal como os filósofos, 
de maneiras diferentes, falavam de uma mesma verdade, o discurso 
poético apenas apresenta de um outro modo, mais venerável e belo, 
aquilo que a filosofia trata de forma mais direta. Em outras palavras, a 
poesia, para Máximo, é apenas mais uma voz no coro de sua polifonia.

Para melhor explicar a aparente diferença entre as artes, Máximo 
as compara à medicina que, segundo ele, transformou-se com o 
tempo por ter que se adaptar à constituição física dos pacientes, que 
se modificou segundo as mudanças na dieta e no estilo de vida. Nos 
tempos antigos, os corpos não eram degenerados e sofisticados como 
nos dias de hoje; era mais fácil curá-los e, por isso, a medicina era 
mais simples. Mas, com a sofisticação do estilo de vida, também a 
arte médica teve que se tornar mais complexa (I, 2). Máximo parece 
aqui sugerir que, tal como a medicina antiga, a poesia, enquanto 
forma mais antiga da filosofia, era superior. E, de fato, é o que ele pa-
rece continuar a indicar, quando, na sequência, afirma que Homero 
e Hesíodo não eram menos sábios que Aristóteles, Crisipo ou 
Clitômaco, mas, talvez, ainda mais sábios. Pois, assim como o corpo, 
a alma dos antigos era mais simples e, por isso, pedia um outro tipo 
de filosofia, mais delicado e artístico, capaz de guiar a alma através 
dos mitos, tal como as criadas fazem com as crianças. No entanto, 
Máximo continua, com o passar do tempo, as almas tornaram-se 
mais maduras e desconfiadas, passando a examinar as histórias 
tradicionais com suspeita, incapazes de suportar sua sutileza e modo 
indireto de ensinar. Assim, despojaram a filosofia de seus trajes poé-
ticos e a apresentaram como doutrinas (I, 3). 

Não acredito, contudo, que, quando Máximo afirma que Homero 
e Hesíodo eram talvez mais sábios e que as almas dos homens eram 
mais simples, sendo, por isso, guiadas por uma forma mais venerável 
de filosofia, ele queira, de fato, dar a entender que a filosofia que se 
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manifestava na poesia era superior. Na sequência do texto, ele asse-
vera: “as doutrinas filosóficas de hoje não são, em essência, diferentes 
dos mitos do passado, exceto na sua forma de composição”. Se existe 
uma superioridade na poesia, ela está na forma de composição, não 
na doutrina. No entanto, como Máximo defende no Discurso I, a voz 
com a qual o filósofo fala deve se adaptar ao contexto no qual ele 
fala. Se a filosofia, nos tempos atuais, se manifesta de uma maneira 
mais direta, isso acontece porque essa é a maneira mais adequada 
de apresentá-la para os homens de hoje, mais desconfiados e menos 
dados a um modo indireto de exposição.

Mas, ainda que a doutrina filosófica seja a mesma e mesmo que a 
exposição direta seja mais adequada para os tempos atuais, Máximo 
afirma preferir a reverência diante da verdade, que os antigos manifes-
tavam quando transmitiam as doutrinas através de enigmas, ao modo 
mais aberto de falar (parrēsía) dos filósofos recentes. A filosofia trata 
de assuntos que nossa fraqueza humana não nos permite discernir 
com clareza. Por isso, são transmitidos de maneira mais adequada 
por meio dos mitos. Não houve ganho no entendimento quando as 
gerações mais recentes converteram os enigmas em palavras mais 
claras. Talvez, ao fazerem isso, elas tenham profanado mistérios 
que não deveriam ser revelados. Máximo explica a sua comparação:  
as doutrinas que se escondem sob os adornos da poesia são como as 
estátuas de deuses vestidas em ouro e prata para que, nos ritos dos 
mistérios, sua aparição se torne mais impressionante. Dada sua natu-
reza, a alma humana despreza o que lhe é próximo e admira o que está 
distante. Diante do que não consegue compreender, tenta alcançar 
algum entendimento através dos poderes da razão e, se falha, apenas 
intensifica sua busca, enquanto, se é bem-sucedido, valoriza aquilo 
que foi descoberto como se fosse obra de suas próprias mãos (IV, 5).

O termo que Máximo usa para falar dos mitos nessa passagem é 
aínigma. Segundo Brisson (2014, p. 107), a palavra mais antiga que 
encontramos para a interpretação alegórica dos mitos “é hypónoia, 
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do qual encontramos duas ocorrências em Platão. Esse termo 
vai ceder lugar, no primeiro século a.C., ao termo allēgoría”. Mas, 
nessa época, também o termo aínigma é empregado, o que parece 
ser uma influência pitagórica. De acordo com Brisson, as doutrinas 
orais dos pitagóricos eram chamadas ainígmata, termo que, por 
definição, indica “um elemento de discurso ou um enunciado que 
propõe um sentido ambíguo ou obscuro em forma de descrição ou 
de definição, e cujo sentido deve ser adivinhado. Ao formular uma 
doutrina profunda em uma linguagem ininteligível para os não ini-
ciados, exprime-se por enigmas” (Brisson, 2014, p. 106). Não apenas 
Máximo, mas também Plutarco prefere o termo aínigma, por causa 
de sua referência aos mistérios.

De qualquer modo, essa é para Máximo a superioridade da forma 
poética da filosofia: ao apresentar doutrinas em enigmas, forçam a 
inteligência à meditação (Máximo usa a expressão “caçá-los com os 
logismoí”, os raciocínios), tornando a verdade, quando descoberta, 
mais impressionante e, por consequência, mais valorizada. Isto é, 
ele afirma, o que os poetas descobriram e foi por isso que passaram 
a usar os mitos, mais obscuros que a doutrina explícita, mas mais 
claros que meras charadas, ocupando um meio termo entre o conhe-
cimento racional (epistḗmē) e a ignorância (agnosía). Ao comentar a 
passagem, Trapp (1997) nota que essa é a mesma posição ocupada 
pela doxa na República (476e), o que nos poderia fazer pensar que 
Máximo teria em mente aqui uma noção de mito próxima a Platão, 
que, em muitas passagens dos diálogos, emprega-os para falar de 
assuntos nos quais não há possibilidade de epistḗmē, mas apenas de 
doxa. Creio, no entanto, que a noção de Máximo é outra. A palavra 
que ele utiliza logo no início de IV, 5 é novamente aínigma: o mito 
não é, para ele, como para Platão, uma forma de conhecimento, o 
conhecimento possível em certos âmbitos, que não comportam um 
conhecimento seguro nem se reduzem à simples ignorância. Para 
Máximo, o mito não é uma forma de conhecimento, mas um veículo 
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para a verdade, um canal que a esconde, mas também a desvela para 
quem a caça com os logismoí. O mito é um enigma que, explorado 
pela inteligência, pode se tornar conhecimento racional.

É o que se torna mais claro na sequência do texto: Máximo diz 
que, se confiamos neles por causa do prazer que nos causam, também 
deles desconfiamos por causa do conteúdo paradoxal. É por meio 
dessa tensão que adquirem seu poder de guiar a alma na busca pela 
verdade, levando-a a examinar mais detidamente o seu conteúdo. O 
mito é filosófico não apenas por apresentar, em enigmas, o conteúdo 
da filosofia, mas também por levar a alma, diante do prazer e do 
paradoxo, a agir filosoficamente (IV, 6).

Seguindo um outro tópos, Máximo afirma que, se a filosofia é 
difícil e desagradável para a maior parte das pessoas, o poeta con-
segue torná-la palatável, sendo louvado pelo prazer que proporciona, 
enquanto suas verdadeiras virtudes passam desapercebidas. Tal como 
fazem os médicos, quando misturam o remédio amargo a uma comida 
agradável, os filósofos dos tempos antigos, usando o metro e a forma 
poética, escondiam o que havia de desagradável em seus ensinamentos 
com o manto da psykhagogía, palavra que, em contextos filosóficos, 
pode indicar persuasão ou a atividade de guiar as almas (por exemplo, 
no Fedro 261a, usada com referência à retórica), mas que, em geral, 
significa simplesmente entretenimento, termo usado na tradução de 
Trapp (1997). Acredito que os dois sentidos são possíveis aqui e que 
a ambiguidade é intencional: também a significação de psychagogía 
aqui é um enigma que, explorado pelos logismoí, revela o poder do 
mito para deleitar e persuadir ao ensinar.

Essa é a superioridade da poesia que, contudo, como dizíamos, é 
apenas relativa. A poesia, Máximo afirma em IV, 7, é como o escudo 
de ouro de Aquiles, enquanto a prosa, como o escudo de Ájax, feito de 
um material inferior. O ouro pode ser, de certa forma, superior, mas 
não é ao escudo que devemos dirigir nossa atenção, mas à virtude 
do herói que o usa. Se alguém diz a verdade, em mitos e em verso, 
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devemos analisar seus mitos, sem nos distrairmos com a mera arte 
poética. Se alguém fala em prosa e diz a verdade, devemos ouvi-lo e 
sermos agradecidos por se expressar de modo acessível (IV, 8). Mas, 
se os privamos da verdade, tanto o poeta quanto o filósofo, então rou-
bamos o poema de sua poesia e transformamos a doutrina filosófica 
em um mito, o que é precisamente o caso de Epicuro, cujas doutrinas 
são ainda mais inacreditáveis que os mitos. 

Aqui Máximo passa a aplicar a exegese alegórica aos mitos. Quando 
Homero assevera que Zeus pesou as almas de Aquiles e Heitor, de-
cidindo o destino da batalha entre eles (Ilíada, XVIII, 478), ele quer 
indicar que o destino governa o homem. Do mesmo modo, podemos 
entender Zeus como a Inteligência suprema, Atena como a prudência, 
Apolo o Sol e Posídon o sopro cósmico que preenche a terra e o mar, 
preservando sua estabilidade e harmonia. O que é difícil de aceitar, 
Máximo afirma, é a doutrina epicurista de que os deuses não agem e 
não se importam com as coisas deste mundo. Como, se assim fosse, 
o mundo seria governado e teria ordem? Esse é verdadeiramente um 
mito inacreditável, Máximo exclama, concluindo seu discurso (IV, 9).

Homero filósofo

Se no Discurso I Máximo estabelece sua noção polifônica da 
filosofia, o que lhe permite, no Discurso IV, falar da poesia como 
uma forma mais antiga e venerável de filosofia, ainda que equivalente 
na doutrina, no Discurso XXVI ele desenvolve sua concepção de um 
Homero filósofo. A filosofia, ele afirma, que outra coisa seria se não 
o conhecimento preciso dos assuntos divinos e humanos, a fonte da 
virtude, de pensamentos nobres, de uma vida harmoniosa e de uma 
conduta reta (XXVI, 1)? É justamente isso que Máximo afirmará, no 
decorrer do discurso, que transmitem os poemas homéricos.
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Mas, antes disso, ele expande algumas ideias do Discurso IV. A fi-
losofia, ele repete, adotava disfarces variados, nos tempos antigos, de 
modo a transmitir suas doutrinas de maneira agradável. Entre esses 
disfarces, não estava apenas o mito, mas também os ritos, a música e a 
profecia. Lembrando, com Lauwers (2013), que, no período imperial, 
a paideia grega era um sinal de prestígio e princípio de diferenciação 
entre a multidão e uma elite intelectual, para Máximo, a totalidade da 
cultura grega, em seus poemas, mitos, canções e práticas religiosas, é 
um caminho filosófico, ou seja, um caminho rumo ao conhecimento 
dos assuntos divinos e humanos, e à prática da virtude. Mas, se esse é 
o caso, Homero, enquanto o educador de toda a Grécia, também será 
o primeiro dos filósofos e o maior de todos, o que é precisamente a 
tese de Máximo.

No Discurso IV, reconhecendo a poesia como uma forma mais 
venerável de filosofia, Máximo tentava, ainda assim, torná-la 
uma  filo sofia igual à das gerações mais novas, argumentando 
que ambas remontavam a uma mesma verdade. Sua posição 
conciliatória era fruto da intenção última do discurso de não apenas 
apresentar uma posição diante da antiga querela entre a poesia e a 
filosofia, mas de mostrar tal querela como carente de sentido, já que 
poesia e filosofia seriam equivalentes em sua essência, ainda que 
diferentes no modo de expressão. No Discurso XXVI, cuja intenção 
é apresentar Homero como o maior dos filósofos, o tom é outro. 
Desenvolvendo a ideia, presente no Discurso IV, de que despir a 
filosofia de seus adornos poéticos é semelhante à profanação dos 
mistérios, Máximo afirma que as novas gerações, insolentes com 
relação à sabedoria, despiram-na de seu manto, apresentando-a em 
uma nudez desprezível e tornando-a fácil de ser alcançada. Com 
isso, o nome da filosofia vagou entre sofismas desastrosos. É por 
isso, ele afirma, que os poemas de Homero, Hesíodo e demais poetas 
passaram a ser entendidos como meros mitos. Foram louvados pelo 
prazer que seus versos causam, enquanto o que há neles de nobre foi 
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ignorado. Homero, o primeiro dos filósofos, foi banido da filosofia, 
dando lugar a disputas entre sofistas (XXVI, 2).

Ao falar de Homero banido da filosofia, Máximo certamente tem 
em mira Platão, e é por isso que, na continuação do texto, contra-
riando as expectativas, ele afirma que também Platão foi nutrido pela 
poesia de Homero. Mesmo que tenha abjurado de seu mestre, ainda 
podemos reconhecer nele as suas sementes. Máximo chega a afirmar 
que Platão é mais semelhante a Homero que a Sócrates, ainda que 
tente escapar de um e se aproximar do outro. E com isso, ele não se 
refere apenas ao estilo e à linguagem, mas ao pensamento (XXVI, 3). 
A forma externa do discurso homérico é o mito, mas a história de 
Troia e das experiências de Odisseu se combinam com uma teologia 
lúcida, uma síntese das formas políticas e um relato dos vícios, vir-
tudes, desastres e sucessos da vida humana. Cada um desses tópicos 
ocupa uma posição nos poemas, que são, por isso, semelhantes a um 
instrumento que produz diferentes sons, uns em harmonia com os 
outros. Novamente temos presente a noção de polifonia aplicada a 
uma maneira de se fazer filosofia (XXVI, 4).

A poesia de Homero envolve arte e virtude. Sua habilidade artís-
tica o permite, tal como a um bom pintor, preservar uma imagem 
acurada da realidade; sua virtude confere beleza à composição. 
Os mitos homéricos envolvem tanto filosofia, na representação da 
realidade, quanto poesia, na beleza com a qual é apresentada. Por 
exemplo, ao retratar Aquiles e Agamêmnon, Homero está criando 
imagens das emoções, da juventude e da autoridade (XXVI, 5). Ao 
traduzir a passagem, Trapp (1997, p. 218) fala de “alegorias das emo-
ções, da juventude e da autoridade”, mas o termo é eikónes, que seria 
mais adequado traduzir por “imagens”, já que, como reconheceram 
Daroca e Cruces (2006), Homero não está aqui fazendo alegoria, 
mas o que eles chamam de ficcionalidade: não a representação de 
uma coisa que significa outra (Aquiles representando a juventude), 
mas a manifestação imagética de uma noção geral (Aquiles jovem 
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manifestando a natureza da juventude). Esse também é o caso de ou-
tros elementos do poema enumerados por Máximo: vemos a disputa 
entre vício e virtude nas figuras de Heitor, o herói sóbrio, e Páris, 
o covarde. Da mesma forma, vemos a bravura em Ájax, a coragem 
em Diomedes, o bom conselho em Nestor e, em Odisseu, a imagem 
(eikṓn) da vida boa e da virtude perfeita (XXVI, 7).

É ao falar dos deuses que vemos, tal como no Discurso IV, 
Máximo fazer uso da alegoria. Segundo ele, Homero chama a fonte 
da virtude de Atena, a fonte do amor de Afrodite, a fonte das artes de 
Hefesto, dos coros e da dança de Apolo etc. Nada em Homero carece 
de um deus, o que equivale a dizer que nada deixa de ter um primei-
ro princípio. Ao tratar dessas interpretações, no final de XXVI, 8, 
Máximo não as chama de eikónes, mas de ainígmata. Estamos aqui, 
assim penso, diante de dois modos de tratar os mitos: como imagens 
e como enigmas. O termo alegoria, usado por Trapp para se referir às 
duas noções não é suficiente, acredito, para dar conta da riqueza do 
pensamento de Máximo a esse respeito.

No que diz respeito aos assuntos humanos, Homero fala da virtu-
de dos heróis, da esposa que resiste aos pretendentes, de governantes, 
mas também de política: vemos, na Odisseia, duas ilhas, Ítaca e a ilha 
dos feácios, em situações opostas. Em uma, impera a anarquia; na 
outra, o respeito às leis. Em cada situação, manifestam-se as conse-
quências: nos feácios, uma vida feliz, livre da dor, em meio à hospi-
talidade e navegações; em Ítaca, destruição em meio a prazeres. Por 
fim, para terminar o discurso, seguindo uma tradição que parece ter 
sido iniciada pelos cínicos (Brisson, 2014), Máximo fala novamente de 
Odisseu como o modelo da virtude: é a virtude que o preservou, tanto 
de Circe quanto de Polifemo e do mundo dos mortos. É pela virtude 
que despertou a simpatia de Alcínoo, resistiu aos pretendentes, ven-
ceu Iro e Melântio e, por fim, trouxe liberdade à sua terra, fazendo 
dele verdadeiramente divino e semelhante aos imortais como Platão 
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afirma que o homem feliz deve ser. Em Odisseu, Máximo sugere, 
Homero e Platão são reconciliados.

Conclusão

Máximo não apresenta, em seus discursos, doutrinas e argumen-
tos elaborados. Apesar disso, seu pensamento, situado no limiar da 
sofística e da filosofia, da retórica e do ensino, é repleto de nuances e 
dificuldades. Não posso concordar, portanto, com Daroca e Cruces 
(2006), quando consideram o Homero de Máximo apenas como um 
testemunho valioso para a reabilitação do poeta pela filosofia do 
período imperial. Em primeiro lugar, por causa do papel central que 
Homero ocupa em sua visão da cultura grega enquanto um caminho 
polifônico para a sabedoria filosófica, entendida como o conhecimen-
to a respeito dos assuntos divinos e humanos e a fonte da virtude. 
Homero é o pai da Grécia e, por isso, para Máximo, o primeiro e 
maior dos filósofos, que, ao menos em seu modo poético e velado de 
apresentar a doutrina, é até mesmo maior que Platão, que por mais 
que tenha abjurado de seu mestre, nunca deixou de segui-lo. Nesse 
contexto polifônico, Máximo não está apenas entendendo Homero 
como um platônico, como farão autores posteriores como Porfírio e 
Jâmblico, mas está lendo toda a cultura grega – os ritos, a música, os 
poetas e os diversos filósofos – em unidade, percebendo suas diferen-
ças como modos de exposição diversos a partir dos contextos para 
os quais se dirigem. Não é Homero um platônico, nem Platão um 
homérico, mas ambos, para Máximo, filósofos.

Em segundo lugar, a interpretação filosófica dos poemas homé-
ricos em Máximo comporta mais nuances que a simples noção de 
exegese alegórica nos aponta. É certo que a interpretação que ele faz 
dos deuses como virtudes ou princípios da realidade não é diversa 



216

da alegoria moral e metafísica de outros platônicos de seu tempo. 
Mas quando ele pensa em alguns personagens e situações da Ilíada 
e da Odisseia como imagem (eîdos) e em outros como aínigma, ele 
mostra uma compreensão profunda das possibilidades de uso filo-
sófico da poesia: alguns textos manifestam imageticamente aquilo 
que os filósofos de seu tempo abordam de maneira abstrata; outros, 
expostos de maneira bela, mas de conteúdo paradoxal, levam a mente 
do ouvinte a refletir filosoficamente, a caçar o seu sentido profundo 
com os logismoí. Essa, para Máximo, é a verdadeira arte de Homero, 
tornar bela e concreta a verdade proclamada de modo direto pelos 
filósofos, se assim o pede a ocasião.
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