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EEEnnntttrrreeevvviiissstttaaa:::   TTTaaallleeesss   dddeee   MMMiiillleeetttooo   

   
 
 

FFIILLÓÓSSOOFFOOSS  PPRRÉÉ--SSOOCCRRÁÁTTIICCOOSS  
  
 
 

“Para  o filósofo joniano o princípio de todas as 

coisas é a água, sendo talvez levado a formar essa 

opinião, por ter observado que o alimento de todas as 

coisas é úmido e que o próprio calor é gerado e 

alimentado pela umidade. Ora, aquilo de que se 

originam todas as coisas é o princípio delas. Daí lhe 

veio essa opinião, e também a de que as sementes de 

todas as coisas são naturalmente úmidas e de ter 
origem na água a natureza das coisas úmidas”. 

                                                                               

G.I.S.T 
 

Mileto era a mais importante cidade da Jônia, e 
foi o berço dos epos homéricos, tornara-se famosa pela 
atividade comercial de seus navegadores, que 
percorriam por quase toda a bacia do Mediterrâneo, nela 
encontramos o primeiro filósofo ocidental, chamado 
Tales de Mileto. É apontado como um dos sete sábios da 
Grécia Antiga, e também o primeiro, além disso, foi o fundador da Escola Jônica, considerava a água 
como sendo a origem de todas as coisas. E seus seguidores, embora discordem quanto à “substância 
primordial” (que constituía a essência do universo), concordavam com ele no que dizia respeito à 
existência de um “princípio único" para essa natureza primordial. Entre os principais discípulos de Tales 
de Mileto, merecem destaque: Anaxímenes que dizia ser o "ar" a substância primária; e Anaximandro, 
para quem os mundos eram infinitos em sua perpétua inter-relação. Em suas andanças, conheceu as obras 
de vários matemáticos e astrônomos da região, focalizando seu estudo no Egito, de onde trouxe 
conhecimentos para suas pesquisas futuras. Dedicou-se à matemática e estabeleceu os primeiros 
postulados básicos da geometria, física e também foi o primeiro astrônomo a explicar o eclipse do Sol, ao 
verificar que a Lua é iluminada por esse astro, previu um eclipse solar que marca o momento em que 
começa a filosofia.  
 
 
RP - Qual a sua importância para a filosofia? 

Tales de Mileto - Fui o primeiro a estabelecer que proposição de que a água é o absoluto, provoca como 
consequência o primeiro distanciamento entre o pensamento racional e as percepções sensíveis, isso foi 
dando a verificação da permanente transformação das coisas umas nas outras e minha intuição básica é de 
que todas as coisas são uma só coisa fundamental, ou um só princípio e meu esforço em buscar o 
princípio único da explicação do mundo não só constitui o ideal  como também forneceu impulso para a 
continuação e desenvolvimento de minhas teorias levando a filosofia para o caminho certo de suas futuras 
descobertas. 
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RP - Como foi a experiência de viajar ao Egito? 
Tales de Mileto - Fui ao Egito para expandir relações comerciais. 
Pude conciliar minhas tarefas de negociante com meus estudos.  
Aprendi demais, pois conheci outros pensadores que alargaram meus conhecimentos. 
 
RP - Qual sua teoria de origem da Terra? 

Tales de Mileto - Todas as coisas existentes, precedem da água. Ao se resfriar a água, tornou-se densa e 
deu origem a Terra, ao se aquecer o ar transforma-se em vapor, retornando novamente a Terra como 
chuva, após se resfriar. A água é a natureza da matéria. 
 
RP -  Como foi possível, chegar a esta conclusão? 
Tales de Mileto - Passei a observar que a água é o principio de tudo pelo que a mim pareceu óbvio. 
A Terra flutua sobre a água. O que temos de mais abundante no mundo, senão água. O que comemos 
possui água, pois é úmido, até o quente é gerado no úmido, e vive no úmido. É possível perceber que 
todas as sementes de todas as coisas, tem natureza úmida. A água é o principio da natureza úmida. 
 
RP - E como explicar a origem dos animais e vegetais existentes? 
Tales de Mileto - Deste ciclo (vapor, chuva, rio, mar, terra) nascem as varias formas de vida existentes , 
tanto vegetal como animal. 
 
RP - Através de seus estudos como é possível definir a alma? 
Tales de Mileto - Com base em minhas observações, posso  definir a alma como o principio motor .Todas 
as coisas tem alma. Até mesmo o imã tem uma alma, pois ele pode mover o ferro. 
 
RP - Fale-nos um pouco mais sobre a historia das azeitonas? 
Tales de Mileto - É sou um profundo conhecedor de Meteorologia. Estudo esta ciência a vários anos, 
alem desta, tenho estudado outras ciências também. Passei a colher indícios meteorológicos das estações 
climáticas. 
Através destes indícios foi possível prever que no ano seguinte, as estações teriam senão as mesmas, 
características semelhantes as do ano anterior. 
Selecionei algumas safras, e pude notar que foram influenciadas pelas estações. 
Depois de alguns anos de observação, decidi fazer experimentações. Quis provar as pessoas que a mente 
do homem da ciência serve também para questões praticas. 
Aluguei lagares (tanque onde se espremem azeitonas para produção de óleo) em Mileto e Quios, a preços 
baixíssimos, pois quando chegasse as estações de plantio, teria bastante terra para cultivar. 
Como havia previsto, as estações climáticas foram iguais as das minhas observações. 
Tive uma colheita excepcional, e assim pude ganhar uma soma considerável. 
  
RP - Provou com esse experimento que  é possível enriquecer, por que fez isso? 

Tales de Mileto - Para provar a mim mesmo e aos demais que é possível adquirir riquezas se quisermos, 
mas não é esse meu intuito, e não é para isso que busco conhecimento. 
 
RP - Se não tem intenção de enriquecer, porque memso atarefado com pesquisas, estudos e viagens, 

ainda encontra tempo para ensinar,  o que ganha com isso? 

Tales de Mileto - Ganho o que o dinheiro não pode me dar, ganho o reconhecimento daqueles a quem 
ensino e isso me basta. 
 
RP - O que  o titulo de ser o primeiro dos  sete sábios representa para o senhor? 

Tales de Mileto - Que conquistei um lugar único graças a anos de estudos, e a méritos puramente 
merecidos, não há do que me orgulhar desse título sou um pesquisador. 
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RP - O  senhor  foge a maioria da sua época, que segue um caminho voltado  a teorias místicas, 

explique? 

Tales de Mileto - Discordo totalmente dessa religião vigente, cujos princípios eram ditados pela relção 
entre homens e deuses, fugindo ao sentido real de descobertas que podemos comparar a estudos, 
pesquisas e descobertas de um modo geral. 
 
RP - Se não atribui seus conhecimentos a uma forma mitologica,  acredita que somos regidos por  Deus? 

Tales de Mileto - Sim, acredito, mas não por um deus, mas por deuses.  
 
RP - Por quê? 

Tales de Mileto - Tudo é um deus, todas as coisas estão cheias de deuses que a regem o tempo todo . 
 
RP - O senhor se casou ? Teve filhos ? 

Tales de Mileto - Não, eu não me casei até tem um episódio interessante. Minha mãe insistia muito para 
eu me casar e respondi que ainda não era tempo, quando depois, passado alguns anos ela novamente 
insistiu e eu disse que agora já não é mais tempo. Já a questão de filhos eu nem penso, porque amo muito 
as crianças. 
 
RP – O senhor  já sofreu algum acidente durante a vida ? 

Tales de Mileto - Um dia eu estava contemplando os astros quando caí em um poço , e uma mulher da 
Trácia começou a rir de mim um zeloso percrustador das alturas tão desatento caí aos pés dela . 
 
RP - O senhor se preocupa em enriquecer e ter algum dinheiro guardado para qualquer dificuldade?  

Tales de Mileto - Não, dinheiro é a última coisa com que me preocupo, dou as minhas aulas e quero 
apenas como pagamento que meu aluno me reconheça que já tenho meu pago. 
 
RP - Porque Xenófanes e Aristóteles o admiram tanto ? 

Tales de Mileto - Porque eu fui o primeiro cultor da teoria dos astros, prenunciei eclipses do Sol e 
acontecimentos futuros . 
 
RP - Durante sua estada no Egito, foi possível fazer alguns estudos sobre o rio 4ilo.Com estas 

observações é possível dizer o motivo pelo qual ocorrem tantas inundações? 

Tales de Mileto - Sim. Através de minhas observações pude saber que essas inundações ocorrem devido 
ao fato dos ventos sobrarem contra o Egito, elevando as massas de água do rio Nilo, porque o 
adensamento do mar contra ele, não permite o escoamento. 
 
RP- Como explicar a existência de terremotos. Porque eles ocorrem? 

Tales de Mileto - A Terra flutua sobre a água. Esses terremotos ocorrem quando a flutuação da Terra 
sobre a água está pouco firme. A água sustenta a Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho em Grupo: 
Guilene Matos 
Ivan Mello 

Samanta Leandro 
Talita Marenco 


