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RESUMO: Este artigo, em seus dois momentos, aborda o conceito de noos no pensamento
mitico de Homero, considerado tradicao oral, e no pensamento filosofico de Anaxagoras, apresentado como tradicao escrita. Nao se prende, por6m, a questao da oralidade e da escrita em si
mesmas, preocupando-se apenas com a questao da conceituacao de noos em ambos os pensamentos, em seus contextos. Nosso objetivo foi resgatar essa palavra originariamente, analisando passagens dos poemas hom6ricose dos fragmentos de Anaxagoras em que ela aparece
e fazendo, para isso, uma comparacao de diferentes traducoes desses autores e tamb6m de
18xicos especializados.
PALAVRAS-CHAVE: Pensamento; inteligdncia; juizo; racionalidade.

Sabemos que pensamento mitico e pensamento filosofico tem estruturas muito diferentes, ambas racionais, nao supondo mutua exclusao de forma radical, como se fossem
contraditorios. O mito esta presente na Grecia o tempo todo, independentemente das epocas
historicas em que dividimos essa cultura. Dessa forma, nao e valido pensar que o pensamento mitico foi descartado pelo aparecimento do pensamento filosofico. O acontecimento
extremamente importante que foi, na Grecia, o aparecimento da pdlis, com mudancas politicas, sociais, psicologicas e na forma de ler a phjsis, ocasiona novo modo de pensar que
desemboca na filosofia, privilegio de um grupo reduzido de homens que trabalha um tipo de
saber pouco compreendido pela maioria.
Numa sociedade em que a escrita esta ausente, o aedo, ao narrar os mjthoi, memoriza e improvisa, canta o que ja ouviu antes e, ao mesmo tempo, e novo. Se, por um lado,
conserva a tradicao que se transmite, atraves dos bardos, de geracao a geracao, por outro,
inova, cria em forma propria o ja sabido, desenvolvendo-o e modificando-o em parte. A
materia-prima com que trabalha e composta dos acontecimentos trazidos pela tradicao oral
de inumeras geracoes de cantores que o antecederam. Seus mjthoi nao sao considerados
fantasias individuais ou fabulacao romanesca e livre. Tem em si um "saber": o que o aedo
fala e a verdade, e o real, o acontecido, por ele nao presenciado, mas "visto" e "conhecido"
por inspiracao das Musas. O aedo detem um "saber1*mantico, uma onisciencia de carater
adivinhatorio que lhe credita a expressao da palavra-verdade (Detienne, 1981, p. 17). Essa
palavra-verdade, de inspiracao divina, sem argumentacao, pois que indiscutivel, tem forca e
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eficacia, esta intimamente ligada a acao, exige receptividade, e imagetica e concreta, impondo-se de imediato cheia de sentido.
Com o advento da polis, a palavra-dialogo, instrumento politico por excelencia, passa a ter a primazia dentro do pensamento logico, fundamentado no arrazoamento, num processo de busca e investigacaoque exige atividade para provar sua verdade. Entao, pensamento
mitico, pre-logico, e pensamento filosofico, logico, convivem na Grecia, embora oferecam
explicacoes diferentes da phjsis: de um lado, a apreensao direta e emocional da acao de
deuses; de outro, a busca da arkhe, do fundamento abstrato de tudo o que existe. Dessa
forma, concordamos com as palavras de Guthrie', quando afirma que "... os antigos gregos,
e so eles dentre os povos europeus, souberam fazer incidir a Razao sobre a sua heranca
religiosa e mitologica, transformando-a, numa transicao suave e sem quebra, em filosofia,
ou seja, numa forma racional e nao mitica de encarar o mundo".
Sendo assim, o objetivo deste nosso estudo foi, primeiramente, buscar o sentido
originario de noiis em Homero, tentando cercar-lhe o sentido com a fidelidade possivel que
a Filologia permite e, depois, analisar os fragmentos de Anaxagoras, para verificar uma
possivel manutencao da significacao basica ou possiveis mudancas, ou, ainda, evolucao do
conceito da tradicao oral para a tradicao escrita.
Para isso, propusemo-nos a buscar uma traducao linea?, mais proxima da raiz grega,
sacrificando estilo e forma em favor de uma significacao mais precisa, na analise de passagens homericas e de fragmentos de Anaxagoras.
Num primeiro momento deste nosso estudo, lembrando que entender o significado
de palavras pertencentes a uma cultura especifica distanciada no tempo nao e facil, voltamonos para a linguagem homdrica. Pudemos, entao, observar que ela e concreta, imagetica;
suas palavras, destituidas de significacoes genericas, sao empregadas em sentidos especificos. Num contexto em que nao existe a nocao do homem como um todo corporeo ou espiritual, ao pretender expressar o que hoje entendemos como aspectos constituintes da psique
humana (sensacao, percepcao, sentimento, vontade, emocao, paixao, pensamento), Homero
apresenta vocabulario variado e noiis faz parte desse vocabulario (e tambem phren, thymos,
kardia, kher:..). Alem disso, o poeta trata fisico e psiquico de tal forma entrelacados que nao
chega a fazer separacao entre o organico e sua "expressao corporea".
Um aspecto importante foi preciso considerar: as traducoes existentes da Iliada e da
Odisseia, oferecendo inumeros sentidos a uma mesma palavra e sentidos comuns a palavras
que expressam coisas diferentes, nao auxiliam no entendimento dos vocabulos no contexto
da obra. Como exemplo, tomamos Cunliffe (Cunliffe, sld, S.V. nofis, phren, thymos) em seu
vocabulario homerico, num quadro comparativo:
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Diafragma.
Sede: kror, rhymds, khkr. kradle e n o h .
Coracao, peito. alma.
Mente como a sede ou uma sede de:
Esplrito.
vida. forca. vitalidade;
Natureza, disposicao.
inteligencia,como faculdade de perceVonradc.
ber. conhecer, pensar. deliberar. julgar.
Rop6sito. designio. intento;
considerar, inventar;
Plano. metodo de acao;
como memoria;
conselho.
Expectativa, esperanca.
espiriro. coragem, resolucao.
determinaqao, paciencia;
Desejo.
Conteudo de conhecimento. I - raiva, ira. paixao;
desejo, apetite. impulso sexual;
-vontade;
'
- sentimentos. emgoes. humores;
- carater. disposic9o;
- sono.
Interioridade.
Mente.
Poder mental, inteligencia;
bom-senso.

-

I

I

Coracao, peito. alma. mente como sede de:
.
vital;
vida, vitalidade. f o ~ aespirito
espIrito. coragem. determinacao,
resolu@o, paciencia; raiva. ira.
indignacao,
loucura, furia;
- desejo. apetite. impulso sexual;

- vontade;

- sentimentos. emocoes. humores;
- faculdade de percepcb
ou conhecimento;
- faculdade: pensar, deliberar. julgar.
considerar. inventar, conjecturar;
-memoria;
- cadter ou disposigao.
Sede de khbr.
Interioridade.

Numa rapida analise, pudemos constatar a sobreposicao das funcoes ou significacoes de
nods, phren e thymos. Assim, exemplificando, as tres palavras - naus, phren e thymos - podem
ser vontade, ou espirito, ou desejo, indistintamente, como mostra o quadro acima. O proprio
Cunliffe afirma que, quando thymos e phren aparecem associados, dificilmente pode ser feita
distincao entre eles. Na maior parte das vezes, assim procedendo, os lingtiistas resolvem o problema da lingua, mas em detrimento da significacao homerica. Essa dificuldade de traducao
parece estar ligada a dificuldade que a propria filosofia teve quando, utilizando-se do significado
mitico de nolls, quis pensa-lo abstratamente.
Tentando, entao, resgatar a significacao originaria da palavra nods, vimos que, segundo
Chantraine (1984, s.v. noils), ela nao tem etimologia conhecida, mas algumas ligacoes sao supostas: radical nuf que o aproxima do gotico snutrs, com o significado de sabio, inteligente; neuo
que e fazer um sinal pleno de sentido com a c a b a ; neo que signif~anadar; admite, ainda,
relacao engenhosa, mas incerta com antroponimicos de raiz neomai, que significa salvar. Diante
de tantas suposicoes, Von Fritz (1943, p.93) aiirma que, das muitas etirnologias propostas, apenas duas merecem consideracao. A primeira, de Prellwitz, que aponta o verbo neuein (assentir
com a cabqa) como derivado da mesma raiz do substantivo d o s . Este substantivo teria desenvolvido novos significados, surgindo, assim, a necessidade da criacao de um novo verbo que os
cobrisse. Teria aparecido noei'n. Para Von Fritz, entretanto, apesar de coerente, essa etimologia
nao parece provavel.
A segunda proposta analisada por esse estudioso C a de Schwyzer que defende a origem
de nu& na raiz snu3,de snofos ( f ~ e j a r )Uma
~ . objqao a essa proposta seria que, em Homero,
noein aparece mais frequentemente ligado ao sentido da visao que aos outros sentidos, como
a f i m Von Fritz, fundamentado em Sneli e Krause (Von Fritz, 1943,p.88). Considerando que o
sentido mais original de noei'n e "perceber e compreender uma situacao" e supondo ter sido
primariamente importante para o homem perceber situacoes que envolviam perigo, Von Fritz
pensa que o sentido mais primitivo de noein possa ser "sentir o perigo", fareja-lo.
Ora, diz esse estudioso, nos pnmordios da humanidade, o olfato desempenhou papel
preponderante em relacao a sobrevivencia e, mesmo depois que a civilizacao tomou o sentido da visao mais expressivo, ainda assim o entendimento de uma situacao nao estava
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restrito a este ultimo. E plausivel pensar que um novo conceito, relacionado a uma funcao
puramente mental, teve momento adequado para aparecer, cada vez mais se distanciando de
uma ligacao com o olfato, ate que essa ligacao ficasse completamente esquecida. O substantivo nous teria sobrevivido e teria sido criado um verbo derivado dele. Para Von Fritz,
essa e a etimologia mais provavel.
Outra interpretacao, a de Gordon Frame (Frame, 1971, p.35), propoe sua derivacao
da raiz indo-europeia nes, a qual e encontrada no alemao com o significado primitivo de
"retomo a vida", ainda perceptivel na palavra moderna genesen; no sanscrito, no nome
N a s a ~ que
a era dado aos deuses que operavam um "retorno a vida" a mortais privilegiados,
OS quais "retomavam a luz"; no escandinavo noera, "revive". Na lingua grega, essa raiz nes
conota "retomo da morte", "retomo a luz", o que explicaria, segundo esse estudioso, por
que o verbo noein esta ligado ao sentido da visao. O significado da raiz nes parece ter tido
tambem, ja no indo-europeu, uma conotacao "mental", como sugere ganisan, palavra gotica de raiz nes, com o sentido de "retomo a consciencia". Essa dualidade teria levado a
distribuicao do significado entre menos (alma, principio de vida) e ndos; menos passou a
referir-se ao fisico e noos ao mental. Para Gordon Frame, isso explicaria porque, posteriormente, ndos veio a significar mente, e dessa forma ja esta em Homero.
Von Fritz (1943, p.80) lembra que na visao de Joachim Boehme, explicitada em
obra publicada em 1929, a palavra nous tem tres principais significados: "Seele als Triiger
seelischer Erlebnisse" que Von Fritz traduz por alma como um orgao de experiencias;
"Verstand" que pode ser mente, ou intelecto, ou inteligencia, ou entendimento; e "Plan"
que e plano ou planejar. Explicando esses tres significados de Boehme, Snell, tambem
citado por Von Fritz (1943, p.83) diz que, entao, teriamos um orgao, sua funcao enquanto
tal e sua funcao num momento determinado, respectivamente. Von Fritz lembra que nao e
possivel encontrar em Homero distincoes abstratas desse tipo, mas que, se o poeta tivesse
feito colocacao semelhante, provavelmente nous seria prevalentemente uma funcao e nao
um orgao.
Como a palavra nous nao tem um termo equivalente nas demais linguas, pareceu-nos
mais adequado, em nosso estudo, analisa-la numa traducao linear que realizamos de varias
passagens homericas em que ela aparece, para resgatar, posteriormente, o seu significado de
forma mais contextual. Vejamos, a titulo de ilustracao, algumas dessas passagens.
Na Iliada IX, 104, ao censurar Agamemnon pela ofensa a Aquiles, Nestor diz:
"... pois nenhum outro noesei (pensara) um nodn (pensamento,
juizo) melhor que este que ego noeo (eu penso, discirno agora)...

Na Odisseia V, 22, quando Atena relembra a situacao de Ulisses na ilha de Calipso,
Zeus responde:
"Filha minha, que palavra escapou do recinto dos teus dentes? Nao
e teu este noon (pensamento) por deliberacao propria

..."

Ainda na Iliada XII, 255, Homero diz que, no desejo de favorecer Heitor nos combates, Zeus
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"... amoleceu o noon (juizo, pensamento) dos aqueus e aos troianos
e a Heitor ofereceu a gloria*'.
Finalmente, na Iliada XV 128, apesar da proibicao de Zeus, Ares decide interferir
nos combates e enfrentar o Cronida, sendo impedido por Athena, que lhe diz:

"... tens ouvidos para ouvir, mas teu ndos (inteligencia, discemimento) se perdeu.. ."
Nossa conclusao a respeito da significacao de noiis em Homero e, pois, fruto de um
estudo comparativo de varias traducoes do poeta, inclusive a nossa e da consulta de conceituados vocabularios do grego antigo. Pensamos, assim, que o noiis homerico aparece como
potencia humana relacionada com a inteligencia, a sagacidade, o discernimento, o juizo e a
reflexao. Noiis e pensamento enquanto carregado de tais capacidades.
Num segundo momento deste nosso estudo, reportamo-nos a Anaxagoras de
Clazomena (499-428lsec.V a.C.), que, dentre os filosofos pre-socraticos, foi o primeiro a
abordar o nods destituido de toda e qualquer representacao. Na sua concepcao cosmologica,
nada e criado, nada e destruido, o todo e completo e sempre igual a si mesmo. Suas afirmacoes mais conhecidas sao: "...homoii panta khremata en..." ("no mesmo lugar estavam todas as coisas..." ) (Simplicio, fr. 1, citado por Kirk, Raven & Schofield, 1987, p. 500)".
"...alla panta pantds moiran..." ("...todas tem uma porcao de tudo...") (Simplicio fr. 11,
citado por Kirk, Raven & Schofield, 1987, p. 511). Entao, numa porcao minima que seja de
materia, temos os mesmos elementos universais. Anaxagoras estabelece um principio originario que se particulariza em todas as coisas, a famosa mescla originaria, em que nao encontramos qualidades separadas, mas apenas mistura suposta em todas as oposicoes
qualitativas que existem. Essa mistura originaria, em que tudo esta indiferenciado e nada
pode ser discemido, sofre a acao de uma bia (forca) e entra em processo de separacao.
Dessa diferenciacao primeira surgem os spermata (sementes), ou homoiomerias (partes
semelhantes) segundo designacao de Aristoteles, as quais sao eternas, imutaveis, identicas
a si mesmas e que, por separacoes e diferenciacoes sucessivas dao origem ao cosmos. Essa
forca e kratos (poder) inteligente apartado da mescla primitiva , isto e, memeiktai oudeni
khrkmati (misturado a nenhuma coisa); e dpeiron (ilimitada), e autokrates (autonoma), e
monos autos eph'eautod (em si mesma); e leptdtaton (a mais sutil) e katharotaton (a mais
pura) de todas as coisas; e 6s aei esti (eterna); e de pas homoios esti (sempre semelhante);
panton notis kratei (tudo governa); poe a mescla em movimento, symmisgethai (compoe) e
diakrinetai (dissocia). Com isso faz surgir o mundo diferenciado e ordenado. Chamado
n o b por Anaxagoras, esse kratos (poder) gnomen ge pen' pantos (tem o conhecimento de
todas as coisas); nao se misturando com nenhuma coisa, rege osa ge psykhen ekhei (as
coisas que tem alma). Imprime a mistura inicial um movimento rotatorio que se expande,
amplia-se com muita rapidez e violencia, separando os opostos, fazendo com que as coisas
sujam . O cosmos e exatamente isso: tudo o que estava na mescla primitiva e que se diferenciou pela interferencia e acompanhamento de noiis (Simplicio, fr12114117, citado por
Kirk, Raven & Schofield, 1987, p. 502-509)
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Jaeger (1982, p.160) afirma que o n o h de Anaxagoras e o espirito e, provavelmente,
o espirito divino, embora o filosofo nao tenha dito isso explicitamente. Reale (1983, p. 147)
fala muito claramente em inteligencia divina. Bailly (sld, S.V.nofis) traduz por o ser inteligente. Chantraine (1984, S.V. noh), por inteligencia suprema. Stephen Menn (1995, p.26)
afirma categoricamente que o n o h e Razao, no sentido de racionalidade. Kirk, Raven e
Schofield (1987, p. 507) traduzem por Mente, "uma forca motriz intelectual corporea extremamente sutil". Autores ingleses como Bames, Guthrie e outros traduzem por mind que, de
forma geral, e mente, mas tambem pode ter o sentido de intelecto, inteligencia e racionalidade.
Analisando os varios fragmentos do filosofo, percebemos que, nao admitindo geracao e corrupcao e diante da multiplicidade e do movimento existentes no mundo, ele faz
importante e inovadora colocacao, apontando nous como uma causa independente de tudo,
responsavel pela ordem no mundo. As qualidades que lhe oferece sao abstratas: ordena,
governa, conhece, move... Isso pode levar-nos a ideia de incorporeidade, de imaterialidade
de no& Entretanto, o filosofo nao explicita esse ponto suficientemente, para que possamos
chegar a essa conclusao, embora apresente nofis totalmente destituido de imagem, fruto de
pensamento arrazoado. A partir do movimento inicial, nao sabemos como e se nois atua. A
queixa de Platao, no Fedon 98, parece pertinente, quando diz que Anaxagoras nao fez uso
de no& apontando-o como causa real da ordem das coisas, caindo no mecanicismo fisico.
Aristoteles (Aristotle, 1995, p. 22) afirma que Anaxagoras identificou n o h e psykhe, mas
isso nao aparece nos fragmentos, muito pelo contrario, visto que o filosofo de Clazomena
fala que n o h nao se mistura com nada, mas esta presente em algumas coisas, osa gepsykhen
ekhei (coisas que tem alma) (Simplicio, fr 12, citado por Kirk, Raven & Schofield, 1987, p.
507). Mas esta presente na alma ou no corpo animado? Nao creio que possamos saber. De
qualquer forma, nao temos indicios de que Anaxagoras faca uso da causalidade de naus na
alma.
Concordamos com Brehier (1988, p. 75): o noiis de Anaxagoras e inteligencia, sem
qualquer qualificacao. Entao, de certa forma, a significacao homerica e mantida, levando-se
em conta, evidentemente, a perda da concretude e o ganho da forma mais abstrata possivel,
isto e, n o h colocado como ousia e como arkhe, completamente desvinculado de qualquer
qualidade humana. Alem disso, pensamos que o filosofo nao possui o conceito do imaterial
e do espiritual, o que toma muito dificil aceitar a colocacao de nois como inteligencia ou
espirito divino, como pretendem alguns estudiosos. Mas, mesmo admitindo essa conceituacao,
estaremos admitindo uma concepcao teista nao mais no terreno da tradicao mitica, mas
fruto de pensamento refletido, logico.
Concluindo, podemos dizer que, apesar de tentarmos explicitar nous da forma mais
clara possivel, sentimos que nos faltam palavras para faze-lo. Usamos expressoes variadas
como forca, principio, poder, causa, inteligencia, etc., mas somos obrigados a admitir que
para coisas tao divinas o logos e insuficiente. Apesar de o pensamento filosofico, com seu
carater especulativo e impessoal, permitir distanciamento, favorecendo o conceptual e o
abstrato, ainda assim requer interpretacao, o que muitas vezes esbarra no limite do logos e,
entao, busca saida em expressoes metaforicas do discurso, como faz muitas vezes Platao em
seus dialogos. Assumindo esse limite, resta-nos apenas afirmar que o nods da tradicao oral,
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representada por Homero, e o nois da tradicao escrita, representada por Anaxagoras, tem
basicamente o mesmo sentido, apesar do grande distanciamento em termos de abstracao.

Notas
1 - Ver o "Prefacio a edicao portuguesa" da obra de Cornford (1989), traduzida por M. M. R. San-

tos.
2 - As traducoes das passagens homCricas foram feitas em conjunto com o Prof. Dr. Henrique Gra-

ciano Murachco, do Departamento de Letras Classicas da USP.
3 - Chantraine (obra citada) relata que Schwyzer ve uma relacao de ndos com o gotico snutrs, que
significa sabio, inteligente.
4 - Entretanto, Henrique Murachco lembra que sigma antes de consoante nao tende a cair. Para ele.
nods tem a mesma raiz de gignosko, relacionando-se, dessa forma, com a compreensao.
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ABSTRACT: In two moments, this article deals with the concept of nous in Homer's mythical
thought, considered as oral tradition and in Anaxagoras' philosophical thought presented as
written tradition. However, it does not deal specifically with orality or writing but with the concept
of nous in the texts of both authors, in their contexts. Our aim is to recover its original meaning
through the analysis of Homer's poems and Anaxagoras 'fragments where the word nous appears. We have developed our work through the comparison of severa1 translations of these
authors and specialized lexicons.
KEYW0RDS:Thought; intelligence; judgement; rationality.

