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O perspectivismo de Nietzsche aponta para a multiplicidade de perspectivas sobre um 

mesmo “objeto”. Nesse sentido, também, é que se pode afirmar que sua filosofia é 

experimentalista, isto é, propõe-se a fazer experiências com o próprio pensar. O que se 

pretende com isso no projeto de pesquisa “A compreensão como método”? O objetivo é 

apontar como o perspectivismo, em um sem-número de possibilidades, contribui para 

alargar essa compreensão, com a ampliação de “olhares” (interpretações) na lida com as 

aproximações e as divergências teóricas e práticas presentes tanto nos “diálogos da 

Ciência com a Filosofia e entre ambas” quanto nos “diálogos” entre os integrantes do 

projeto de pesquisa. Evita-se, assim, o isolamento de uma perspectiva que, de forma 

arbitrária, se coloque contra as demais, empobrecendo a aplicação do perspectivismo e o 

próprio avanço interpretativo da compreensão, isto é, a busca do próprio esclarecimento 

do conceito de compreensão (dentro da concepção de “compreensão da compreensão”). 

Esse esclarecimento permite a experiência da compreensão, a partir da diversidade de 

perspectivas. Assim, a abordagem, por exemplo, de um tema a partir da “Compreensão 

como método” já indicaria a filosofia experimentalista do filósofo alemão e o seu 

vínculo, aqui, com o projeto. No que tange ao método, estipula-se o de análise e síntese, 

utilizado dentro do perspectivismo e, portanto, de cada perspectiva em ação na 

participação do projeto de pesquisa e enquanto método filosófico. Cada perspectiva 

precisará sofrer esse movimento filosófico de análise e síntese para poder se firmar 

como perspectiva mediante outras perspectivas, viabilizando-se enquanto contribuição 

para a própria discussão sobre o que vem a ser compreensão e como ela seria um 

método com um viés perspectivado, a partir do perspectivismo nietzschiano. Por esse 

caminho serão referências obras de Nietzsche como Gaia ciência e Genealogia da 

moral, além de seus Fragmentos póstumos. Certamente, cotejadores brasileiros e 

estrangeiros dos escritos do filósofo estarão presentes no trabalho, por meio de seus 

estudos. Em suma, o perspectivismo de Nietzsche sugere mais condições de 

compreensão sobre conceitos e vivências e propicia uma reflexão para a “Compreensão 

como método”, evitando-se cair em um “relativismo” como uma espécie de “nada 

serve”, já que “relativismo”, nessa condição, nada tem a ver com o seu perspectivismo. 
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