
Tales de Mileto e a
Fundação da Filosofia:
A Humanidade em seu
Caminho de Estruturação
da Consciência

Tales de Mileto foi o fundador da filosofia grega e, consequentemente, 

da filosofia ocidental. Ao propor que “tudo é água” Tales conceituou 

o princípio primordial subjacente à origem, permanência e final de 

todas as coisas, fazendo-o por meio do logos e da observação da 

natureza. Tanto Platão com as idéias a priori, quanto Carl Gustav Jung 

com a doutrina dos arquétipos devem a Tales este primeiro passo no 

processo de transformação do pensamento mítico-fantástico grego 

na consciência eivada pela razão da humanidade atual. Já ao afirmar 

que “todas as coisas estão repletas de deuses”, o panpsiquismo de 

Tales o aproxima do conceito do Si-mesmo junguiano, já que tudo 

é assim permeado pelo princípio originário e, portanto, “tudo é um”. 
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A QUESTÃO DA “SUBSTÂNCIA PRIMORDIAL”
Tales foi a primeiro a levantar a questão do “princípio” originário e único – arché –
embora, ao que parece, não tenha usado expressamente este termo (supõe-se 
que Anaximandro, seu discípulo, o tenha feito), representando a origem e a causa 
de todas as coisas. Assim, este princípio é fonte e origem de tudo e “do princípio 
todas as coisas derivam”, como nos diz Aristóteles (1, 3, 983 b) a respeito desta 
idéia inaugurada por Tales. Mas não somente este princípio é a origem, mas 
também a foz ou termo último de tudo e “no princípio todas as coisas e todos os 
seres por último se resolvem”, como novamente ressalta Aristóteles (1, 3, 983 b). 
E se, no princípio todas as coisas se originam e findam, também nele se encontra 
o sustentáculo permanente de tudo.

O princípio permanece imutável, mesmo assumindo múltiplas formas: realidade 
“que permanece idêntica no transmutar-se de suas alterações”, realidade “que 
continua a existir de maneira imutada, mesmo através do processo gerador de 
todas as coisas” (ARISTÓTELES, 1, 3, 983 b).

Desse modo, segundo Reale & Altiseri (2003, p.18), o princípio é “aquilo do qual 
provêm, aquilo no qual se concluem e aquilo pelo qual existem e subsistem todas 
as coisas”, realidade originária e única, compreendida como a própria natureza 
no sentido da physis: a realidade em seu fundamento. Daí Tales ser assim o pri-
meiro dos “Físicos” ou “Naturalistas”. 

Para Tales, o princípio de todas as coisas é a água.

Mas, antes de falarmos da água enquanto possível substância primordial, 
devemos ressaltar a opinião de Nietzsche (1873/1999, p.44) a respeito da própria 
existência de uma substância primordial, que, para o filósofo alemão, torna 
Tales o primeiro filósofo grego: é que nesta idéia está contida a proposição: 
“tudo é um”. Outros vieram depois argumentando a favor de outras “substâncias 
primordiais” que não a água, tais como Anaxímenes, afirmando ser a mesma o 
ar, mas o fato é que a idéia em si de uma substância que origina tudo, subsiste 
imutável em tudo que muda incessantemente, e permanece inalterada após tudo 
terminar, é revolucionária, pois pressupõe este “tudo que é um”, pelo espírito 
(logos) e para o espírito: algo único que estava antes, está durante e estará após. 

“TUDO É ÁGUA”
Chama-se Monismo à idéia de um princípio que se encontra ou se deduz da natu-
reza e para Tales este princípio é a água. A água está em todo lugar em que há vida 
e a vida está ligada à umidade e esta pressupõe a água. A água é a fonte última 
da vida e de todas as coisas e tudo vem da água, tudo sustenta sua vida com água 
e tudo termina na água (REALE & ANTISERI, 2003, p.19). Segundo Aristóteles (1, 
3, 983 b), tal se deve à percepção por Tales de que “a nutrição de todas as coisas 
é úmida” e “as sementes e os germes de todas as coisas têm natureza úmida”. 

Tales fundamenta suas asserções sobre o raciocínio puro, sobre o logos, 
apresentando uma forma de conhecimento motivado com argumentações 
racionais precisas (REALE & ANTISERI, 2003, p.20). Mas, se por um lado, Tales 
chega à conclusão filosoficamente viável para ele, de que tudo é água, de 
que em todas as coisas subsiste algo como substância única, primordial e 
insubstituível, que se apresenta na origem destas coisas, em sua permanência e 
transformações, e, por fim, em seu término; por outro lado, não o faz negando-
lhe uma constituição e essência divinas.

A água de Tales não é o elemento físico-químico, mas deve ser pensada de modo 
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Naquele rio-mar banhamo-nos. Estas águas primordiais evocaram algo 
dentro de nós, estado de ser primitivo no qual voltamos a ser carapaças 
repletas de carne macia. Bebemos desta água artística e depois, em delírio, 
nos atiramos no vazio.

Ricardo Pires de Souza

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E BIOGRÁFICA
Alguns historiadores costumam chamar de Idade Axial ao período de tempo 
compreendido entre cerca de 800 e 200 antes de Cristo. Surpreendentemente –
e, ao que tudo indica, de maneira independente – surgiram no mundo civili-
zado de então, personagens que mudaram o mundo. Na Índia o Buda instituiu 
seus preceitos. Na Pérsia, Zaratustra estabeleceu o Mazdeísmo ou Zoroastrismo. 
Na China surgiram Lao-Tzé e Confúcio. No Oriente Médio os profetas Hebreus 
contaram sua história e fizeram suas predições. Finalmente, na Grécia, Tales 
de Mileto e os demais filósofos ditos “pré-socráticos” abriram as portas para a 
chegada de Sócrates e de Platão. Por aparentemente não ser possível estabelecer 
uma correspondência direta de influências e contra-influências no surgimento 
destes magníficos personagens históricos, este talvez seja, no percurso da huma-
nidade, um dos melhores exemplos do conceito de sincronicidade Junguiano, 
tendo havido, a partir daí, uma mudança inexorável na consciência humana.
 
O presente autor não se posiciona nem como historiador, para o que não teria 
conhecimento suficiente, nem como filósofo, para o que não teria competência. 
O propósito deste trabalho é tão somente uma tentativa de reflexão acerca da 
importância do aparecimento de Tales e do impacto de suas idéias no desenvol-
vimento da consciência ocidental, entendendo-se aqui consciência no sentido 
do complexo egóico junguiano; e de como, através do logos, Tales concebeu o 
conceito de uma substância primordial – matriz e foz de tudo o que existe – e 
supôs que esta fosse a água.

Tales nasceu e viveu na cidade de Mileto, colônia jônica na Ásia Menor, entre 
o final do século VII e a primeira metade do século VI antes de Cristo. Nasceu 
por volta do ano 625, de ascendência fenícia. A Mileto de então era uma cidade 
habitada por comerciantes do mar, mas também mãe de filósofos: o próprio 
Tales, assim como seus principais discípulos, Anaximandro e Anaxímenes. Tales 
morreu no ano 558 e o ápice de sua vida como filósofo se deu por volta de 585, 
data que coincide com sua correta predição de um eclipse. Foi – além de filósofo –
astrônomo, cientista, geômetra, político e empresário de sucesso, tendo, ao que 
parece, ficado rico em função de seu espírito empreendedor.

No entanto, para a história humana, Tales foi não apenas um filósofo, mas o 
fundador da filosofia grega e da própria filosofia ocidental, nos termos em que 
a entendemos hoje em dia. Tal se deu devido ao seu método lógico-racional 
(em contraposição ao sistema mítico-fantástico vigente até então) pautado na 
observação da natureza e orientado para a obtenção de conclusões rigidamente 
relacionadas com as observações, ainda que as premissas possam parecer ingê-
nuas e incorretas aos olhos da ciência moderna. Não devemos, entretanto, con-
fundir ciência e filosofia. Segundo Nietzsche (1873/1999, p.44), Tales “foi além 
do científico” e “não superou o estágio inferior das noções físicas da época, mas, 
saltou por sobre ele”.

Tales não escreveu livro algum e apenas por meio da tradição indireta sabemos 
sobre sua vida e seu pensamento. 
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Não parece nada fácil fugir à sensação de que o pensamento nietzschiano – 
o qual tanto impactou Jung – fala da filosofia como algo que está necessaria-
mente além do pensamento puramente racional e consciente, mas sim algo que 
é fruto de uma forma de pensamento total, filho da fantasia e da lógica, do 
inconsciente e da consciência; algo que talvez Jung chamasse de Self, a perso-
nalidade total, na qual, afinal, “tudo é um”. 

A ÁGUA DE TALES E A ÁGUA DE JUNG
Outro aspecto interessante do pensamento de Tales é que, para ele, este “um 
que é tudo” seja justamente a água. Como já foi dito, Anaxímenes de Mileto, 
seu discípulo, propôs mais tarde que este “um” fosse o ar. Para o pensamento 
junguiano, a água vem, usualmente, associada ao simbolismo do inconsciente. 
Parece notável que, para Jung, a consciência se origina e se funda no incons-
ciente (e não o contrário, como gostariam os adeptos da superioridade do ego 
humano). Se levarmos em conta a proposição de Reale & Altiseri (2003, p.20) 
de que a água de Tales representa a vida, de que “tudo é água” e que, portanto, 
“tudo é vida”, o panpsiquismo de Tales em que “todas as coisas estão repletas 
de deuses” se aproxima inevitavelmente da forma de gnose chamada “gnose 
otimista”, na qual “nada há que não esteja vivo” (SOUZA, 2005). Como seria um 
absurdo a proposição “tudo é inconsciente”, talvez o mais aceitável é que este 
“tudo” e esta “água-vida” a que se refere Tales coincida com o conceito junguia-
no do Si-mesmo que 

… de um lado, reúne os objetos da consciência e, portanto, os fenômenos 
da consciência e os conteúdos e os fatores conscientes, do outro pressu-
põe aquilo que ainda não se encontra no âmbito da consciência e, por-
tanto, os conteúdos e os fatores do inconsciente, ou seja, os fenômenos 
daquela outra parte da psique que permanece ainda incognoscível e não 
delimitável (PIERI, 2002, p. 462). 

Desse modo, o “Si-mesmo deve ser compreendido como a totalidade da esfera 
psíquica. O Si-mesmo não é apenas o ponto central, mas também a circunferência 
que engloba tanto a consciência como o inconsciente” (JUNG, XII § 44), ou seja, 
o “tudo que é um”. 

O LOGOS DE TALES E A CONSTITUIÇÃO DO EGO RACIONAL DE JUNG 
Finalmente, não é possível, ao avaliar a posição que Tales de Mileto ocupou e 
ocupa como fundador da filosofia ocidental, deixar de observar o momento 
ontológico e histórico que ele representa no desenvolvimento da consciência 
humana. Assim como a criança substitui o pensamento fantástico pelo 
pensamento racional, a própria humanidade teve que, num dado momento, 
abandonar paulatinamente as formas de funcionamento mítico-poéticas da 
Antiguidade para atuar sob a égide do logos raciocinador. Se Tales não foi o 
deus desta passagem, foi certamente seu profeta. Considerando que “o homem 
desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência, num processo que 
levou um tempo infindável, até alcançar o estado civilizado (arbitrariamente 
datado de quando se inventou a escrita, mais ou menos no ano 4000 A.C.)”, e 
que “esta evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana 
estão mergulhadas em trevas” (JUNG, 2002, p. 23), a consciência humana parece 
ter começado a se apropriar desta função há apenas pouco mais do que 2500 
anos; ou seja, se o desenvolvimento da consciência “pode ser visto como o da 
raça humana como um todo, que sem sombra de dúvida deu-se paralelamente 
ao desenvolvimento filogenético descrito por Darwin” (FIERZ, 1997, p.80), a 
Humanidade talvez não devesse ser compreendida a não ser como se somente 
há pouco tivesse abandonado a infância.

para Jung,
a consciência

se origina
e se funda no
inconsciente

104 - Hermes13

totalizante, physis líquida originária da qual tudo deriva; e a água como elemento 
físico-químico deve ser compreendida apenas como uma das manifestações 
desta physis. Desse modo, Tales não é um “materialista” no sentido moderno e 
contemporâneo, mas antes, a “água” de Tales coincide com o divino (REALE & 
ANTISERI, 2003, p.20). Ou seja, embora afastando-se do modelo mítico-poético 
de funcionamento do ethos grego de então por meio do logos racionalmente 
pensador, Tales abraça-se à idéia de uma entidade divina participando da 
criação, das mudanças e do fim de todas as coisas. Para Tales, esta substância-
divindade era a água, espécie de logos-divino e não o elemento químico.

Temos, assim, uma nova concepção de Deus na qual predomina a razão: destina-
se a eliminar todos os deuses do politeísmo fantástico-poético dos gregos 
(REALE & ANTISERI, 2003, p.20).

“TODAS AS COISAS ESTÃO CHEIAS DE DEUSES”
Além desta dupla proposição – de que há uma substância primordial e de que 
esta substância é a água – Tales afirmou, segundo Aristóteles (5, 411, a 7), “que 
todas as coisas estão cheias de deuses”, provavelmente querendo dizer que tudo 
é permeado pelo princípio originário. E como o princípio originário é vida, tudo é 
vivo e tudo tem alma (panpsiquismo) (REALE & ANTISERI, 2003, p.20). O filósofo 
utilizou o exemplo do imã que atrai o ferro como prova da animação universal 
das coisas. A força do ímã é a manifestação de sua alma, de sua vida.

A “ARCHÉ” DE TALES E A DOUTRINA DOS ARQUÉTIPOS DE JUNG
A Doutrina dos Arquétipos de Carl Gustav Jung não postula a existência de uma 
única “substância primordial”, não podendo assim ser caracterizada como uma 
forma de monismo; há, no entanto, claramente em sua constituição, a idéia de 
elementos fundantes ou a priori – os arquétipos – na criação, nas transformações 
e no destino da psique humana, tendo, portanto, função tanto retrospectiva 
quanto prospectiva nas “imagens que nascem dos fundamentos a priori, isto é, 
hereditários, do espírito inconsciente. Esses arquétipos, cuja natureza íntima é 
inacessível à experiência, representam o sedimento do funcionamento psíquico…” 
(JUNG, VI § 729). Desse modo, embora a doutrina junguiana se refira mais 
claramente ao pensamento platônico das idéias como elementos preexistentes 
e supra-ordenados aos fenômenos e que, dentro de seu caráter empirista ele 
constate que as idéias são entidades e não somente ‘nomina’ (JUNG, IX § 149), 
parece que tanto Jung quanto Platão têm uma dívida para com o conceito 
de arché de Tales (mesmo que ao conceito Tales não tenha dado um nome).

Talvez os cientistas racionalistas não concordem, porém é interessante notar a 
proposição de Nietzsche (1873/1999) a respeito da filosofia e, particularmente, 
a respeito de como Tales chegou ao conceito de que “tudo é um”:

O que, então, leva o pensamento filosófico tão rapidamente a seu alvo? 
Acaso ele se distingue do pensamento calculador e mediador por seu 
vôo mais veloz através dos grandes espaços? Não, pois seu pé é alçado 
por uma potência alheia, lógica, a fantasia. Alçado por esta, ele salta 
adiante, de possibilidade em possibilidade, que por um momento são 
tomadas por certezas; aqui e ali, ele mesmo apanha certezas em vôo. 
Um pressentimento genial as mostra a ele e adivinha de longe que nesse 
ponto há certezas demonstráveis. Mas, em particular, a fantasia tem o 
poder de captar e iluminar como um relâmpago as semelhanças: mais 
tarde, a reflexão vem trazer seus critérios e padrões e procura substi-
tuir as semelhanças por igualdades, as contigüidades por causalidades.
(NIETZSCHE ,1873/1999, p.44)

todas as coisas
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de deuses
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