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PERSPECT IVISMO MITIGADO
João Paulo Monteiro

Que o conhecimento humano é perspectivo, ou perspectivístico, ou
seja, que as nossas representações do mundo não no-lo apresentam tal
como é, nem constituem formas de apreensão das coisas em si mesmas, e
que nenhuma das perspectivas nas quais se organizam os nossos conceitos
respeitantes ao mundo pode ser considerada portadora de uma verdade
definitivamente superior à das outras, são teses comuns a muitas filoso
fias contemporâneas. E são-no com nitidez suficiente para permitir falar
da presença, no espaço da epistemologia geral, ou teoria do conhecimen
to, de uma atitude filosófica única chamada "perspectivismo". Mas não é
menos nítido que podemos ser perspectivistas de variadas maneiras.
António Marques* aponta a origem nietzscheana do termo, ao mesmo
tempo que indica as raízes mais fundas do perspectivismo em Hume e
Kant (pp. 10-11), os quais, como críticos tanto do realismo tradicional
como do essencialismo racionalista-empirista, de Descartes ou Locke,
produziram um corte radical ao qual o segundo daqueles filósofos cha1 Perspectivismo e Modernidade (O valor construtivo e crítico do perspectivismo de
Nietzsche), Vega, Lisboa, 1993.
Philosophica 2, Lisboa, 1993, pp. 11-20.
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mou uma "revolução copernicana". Analogia que se justificava pela trans
ferência que aí se operava, invertendo o centramento da atenção filosó
fica, deslocada da essência das coisas para a estrutura do sujeito. Por
outro lado, A. Marques convida-nos a rejeitar as versões mais extremadas
do perspectivismo, como as que reduzem toda e qualquer perspectiva à
expressão de uma forma sofisticada de retórica, de forma a podermos
admitir um "espaço interperspectivístico" (p. 48), concebido enquanto
partilhando certos "princípios comensuráveis" (p. 44) aceites por todas as
perspectivas. Portanto um perspectivismo moderado ou, se cedermos por
momentos a uma nostalgia setecentista, "mitigado"2.
Há exemplos de outros perspectivismos igualmente distantes de
qualquer radicalismo, como o de Emest Sosa3 que, embora recuse, por
exemplo, atribuir à percepção e às nossas outras "virtudes intelectuais" a
dignidade de "fontes fundamentais de justificação", ainda assim as con
sidera "fontes confiáveis de verdade, ou convicção verdadeira" (pp. 97,
207; sobre "perspectivismo epistémico": pp. 280-281). Trata-se portanto
de um perspectivismo empenhado em reatar laços fundamentais com os
seus predecessores clássicos, e que não pretende se confundir com qual
quer novo cepticismo ou com um qualquer relativismo cultural.
Quando Hume inverteu a direcção do inquérito epistemológico,
voltando o olhar filosófico para o próprio sujeito, foi para dar início a um
trabalho de descoberta de estruturas cognitivas, incluídas no que consi
derava serem os princípios da natureza humana234 .5 É um projecto fiel ao
propalado anti-essencialismo do filósofo, para o qual "a essência do
espírito é-nos tão desconhecida como a dos corpos exteriores"6 , e esses
princípios, embora também sejam chamados "poderes ou faculdades", são
fundamentalmente o que hoje chamaríamos disposições, como o hábito e
a associação, que são próprias do homem e neste tomam possível a orga
nização da experiência e uma eficaz apreensão do mundo. Essas disposi
ções estão longe de ser essências: todos os poderes naturais, no homem e
no mundo, têm por detrás mecanismos secretos, consistindo "na fábrica e
estrutura peculiar das partes diminutas" dos nossos próprios corpos e dos
objectos do mundo exterior6, e a descoberta das referidas disposições é
sem dúvida uma conquista bem superficial. Quanto aos mecanismos
2 David Hume propõe um "cepticismo mitigado" na sua Enquiry concerning Human
Understanding, XII, iii.
3 Knowledge in Perspective, Cambridge University Press, 1991.
4 A Treatise o f Human Nature, p. xx.
5 Ibid., p. xxi.
6 The Natural History of Religion, III.
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essenciais, é imperativo reconhecer a sua irremediável incognoscibilidade.
Mas com essa conquista temos de nos contentar, dados os estreitos
limites do entendimento humano. Através dessa descoberta, Hume faz
explodir o mito da razão como fonte exclusiva do conhecimento, pois um
dos princípios postulados pela sua filosofia é simplesmete uma disposição
para descobrir, a partir da repetição de conjunções observadas, algumas
das mais relevantes regularidades da natureza. Não é a clássica razão
"demonstrativa" do velho sonho cartesiano, assim, que nos toma capazes
de predição, de prever os fenómenos naturais em certas circunstâncias,
mas uma simples disposição de cuja essência ou mecanismo subjacente
nada se sabe. No entanto, a existência desta disposição é algo que temos
de aceitar, por ser a única conjectura capaz de explicar muitos dos actos
cognitivos que efectivamente realizamos?.
É de notar que a inferência causal, em Hume explicada pela dis
posição algo metaforicamente chamada "costume ou hábito", é por sua
vez um instrumento de descoberta, e descoberta de nada mais, mas tam
bém de nada menos, do que toda uma série de disposições da natureza,
considerada esta nos termos mais gerais. Se os poderes da natureza
humana são disposições, também o são os poderes da natureza física reve
lados pelas nossas humanas e limitadas, mas frequentemente acertadas
inferências. A nossa limitada disposição para extrair conclusões causais e
predições da experiência repetida é uma autêntica capacidade cognitiva,
embora quase nada nos revele do muito que a curiosidade humana dese
jaria descobrir acerca da natureza das coisas. E é uma capacidade para
estabelecer, embora nunca de maneira infalível, quais são as numerosas
disposições dos objectos do mundo exterior cuja previsão é importante
para a sobrevivência da nossa espécie.
Ora o espaço onde se operam todas as inferências desta ordem, que
são apenas operações "minimalistas" de descoberta das disposições das
coisas deste mundo e de previsão de algumas das suas regularidades, é
inequivocamente um espaço interperspectivo, ou, mais precisamente,
transperspectivo. Porque neste plano não se trata ainda da plena constitui
ção ou construção de objectos, e sim do exercício de uma capacidade de
previsão de ocorrências reais que é autónoma em relação a qualquer
genuíno acto de conhecimento dos objectos, enquanto tais e em sentido
pleno. Este minimalismo da epistemologia humeana da causalidade per
mite-nos até imaginar um David Hume hipotético, dotado de mágica
presciência e que, sabendo que no século seguinte iria ser escrita a famosa
7 Enquiry, V, i.
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frase nietzscheana "a natureza encerrou-nos neste recinto e atirou fora a
chave", teria exclamado: "Sim, mas deu-nos capacidades para, mesmo
tacteando no escuro e na ignorância, predizermos muitas das suas ocor
rências!" Hume nunca escreveu frases como esta, mas escreveu esta outra,
explicitando o significado e o alcance dos nossos conhecimentos causais:
"Aqui temos, pois, uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o
curso da natureza e a sucessão das nossas ideias; pois embora os poderes
e forças pelos quais aquele é governado nos seja inteiramente desco
nhecido, mesmo assim os nossos pensamentos e concepções têm seguido,
conforme constatamos, o mesmo caminho que as outras obras da natu
reza"».
Falar de um tactear na escuridão, tal como no caso da metafórica
chave nietzscheana, situa-se no plano da retórica, mas o seu referente, a
descoberta causal tal como a apresenta a epistemologia humeana, só pode
ser concebido como pré-retórico e pré-perspectivístico. Sem dúvida o
verdadeiro conhecimento das coisas está fora do nosso alcance, já para
Hume muito limitado: os atributos ou qualidades das coisas, mesmo os
mais "primários", estão reduzidos ao mesmo humilde estatuto atribuído já
por Galileu às qualidades secundárias, como as cores e os perfumes, o de
"representações" que nada realmente representam a não ser o impacto do
real sobre a nossa subjectividade, revelando alguma coisa acerca desta
última, mas nada directamente acerca do mundo lá fora’. Podemos até
aceitar aqui que se fale de "alegoria" a propósito de Hume, e de alegoria
platónica, a da Caverna da República: o veredicto filosófico de Hume
sobre a humana condição cognitiva pode ser tomado, pelo menos retoricamente, como o de que andamos por este mundo sem nunca vermos mais
do que sombras, ou fenómenos. E estamos muito longe de poder contem
plar as Ideias - as nossas terrenas e minúsculas ideias copiam toscamente
as impressões da sensação, e não podemos ir além da experiência que no-las oferece. Mas tudo se passa como se fizesse parte da nossa herança
natural o poder de extrair da experiência das sombras de uma certa espé
cie que se seguem regularmente a outras de outra espécie, um poder que
nos permite sobreviver, aprendendo a evitar os perigos, muito reais e
letais, que por trás de muitas das sombras se escondem.
Nietzsche sem dúvida recusa "um critério metafísico-realista de ver
dade"«’ mas não há na sua filosofia, ou no seu perspectivismo, nada que
possa equivaler a uma rejeição desse "realismo causal mínimo" cuja pre8 Ib id .,N ,\\.
9 Ibid., XII, i.
10 A. Marques, op. cit., p. 98.
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sença na filosofia humeana podemos detectar. A presença em Nietzsche
de um problema acerca da hierarquia de perspectivas indica a tácita
assunção desse mínimo. Na interpretação de A. Marques, para Nietzsche
"uma descrição de um estado de coisas pode ser verdadeira, ao seleccionar alguns elementos como os representantes da descrição desse estado
de coisas, mas a colocação noutra perspectiva poderá originar uma
descrição do 'mesmo' estado de coisas mais completa" (p. 99). Ora não
pode haver perspectivas de validade cognitiva mais forte do que outras
(p. 100) ou com "mais valia cognitiva" (p. 40) se não houver pelo menos
um grau mínimo de validade, mesmo nas perspectivas "inferiores". Tal
grau mínimo é uma validade partilhada por várias perspectivas, e portanto
é um elemento pelo menos interperspectivo, ou melhor, pré-perspectivo.
O esquema causal humeano corresponde a uma das formas possíveis
dessa validade mínima.
Porque a causalidade humeana parte apenas da constatação de con
junções repetidas, e a constatação de que há repetição assenta simples
mente na similaridade dos objectos observados, não na convicção de que
as qualidades sensíveis que se oferecem à observação representam correctamente, e muito menos verdadeiramente, as coisas percebidas. "A
natureza conserva-nos a grande distância de todos os seus segredos, e só
nos ofereceu o conhecimento de umas tantas qualidades superficiais",
escreve Hume, mas acrescentando que nas nossas conclusões causais
concluímos que a qualidades similares correspondem poderes e disposi
ções similaresii. Isto é, há uma autonomia do raciocínio causal, na medi
da em que o efeito não aparece nem está contido na causai, e a sua legiti
midade, tanto como as suas limitações, em nada depende dos nossos juí
zos acerca do valor das qualidades dos objectos, como representantes,
verdadeiros ou não, das coisas em si mesmas. O esquema causal humeano
poderia até permitir qualquer dos prisioneiros da Caverna platónica prever
o aparecimento de sombras com um certo contorno X após cada apareci
mento de sombras com um outro contorno Y, após experiência de uma
suficiente repetição dessa sucessão...
A similaridade, que sem dúvida é indispensável para que a partir de
simples juízos de conjunção se passe a juízos de repetição, é também
autónoma, tal como a primeira espécie de juízo, em relação a uma cons
tituição ou construção de objectos propriamente dita, pois ela deriva de
disposições humanas que, tal como a própria disposição para derivar
11 Hume, ibid., IV, i.
12 Cf. J. P. Monteiro, Hume e a Epist emologia, Imprensa Nacional, Lisboa, 1984, pp.
70ss.
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inferências de repetições, nada dizem sobre a natureza das coisas cuja
presença é constatada. Hoje isso adquire maior clareza, depois de Quine
ter apontado "a irracionalidade bruta do nosso sentido de similaridade"13415,
que deriva de disposições ou mecanismos inatos com uma função de
sobrevivência, e por isso explicáveis à luz da teoria darwiniana da evolu
ção por selecçâo natural, sem que a formulação quineana abra qualquer
porta para uma plena constituição de objectes a esse nível. As espécies
naturais de que dispomos a partir do nosso sentido inato de similaridade
apenas indicam o que esstá ou não está a se repetir (p. 117), permitindo a
inferência ("causal" em Hume, "indutiva" na sua posteridade, incluindo
Quine) a partir de juízos de repetição que estão muito longe de poder ser
identificados como juízos ou "perspectivas" sobre a natureza das coisas.
O que efectivamente pode assim ser considerado é apenas a afirmação do
próprio Quine, de que "os nossos padrões inatos de similaridade perceptual mostram uma gratificante tendência para ir ao correr do pelo da
natureza"14, ou seja, para se adaptarem ao mundo em que vivemos, favo
recendo as inferências mais acertadas. Mas isto é uma teoria quineana
(tal como a de Darwin que a inspira), portanto, e eminentemente, peça de
uma perspectiva. Esta é uma perspectiva teórica, mas podemos falar
também de perspectivas pré-teóricas, se pensarmos por exemplo no esta tuto que tem em Quine a "doutrina" dos corpos de senso comum, esses
supostos existentes dotados de qualidades intrínsecas15. Mas os nossos
padrões inatos não ditam imediatamente qualquer perspectiva, embora a
partir deles várias delas se possam constituir. Eles fazem parte, apenas, do
solo originário, e condição sine qua non, de todas as perspectivas pos
síveis.
Dado que para Nietzsche, tal como para Quine, Hume e muitos
outros, as predições mais básicas realizadas pela nossa espécie têm regu
larmente a consequência de contribuir para a preservação de cada um de
nós e da própria espécie, é impossível para os próprios nietzscheanos
defenderem um perspectivismo mais do que mitigado, ou moderado. De
modo algum é admissível que se insista num indiscriminado "tudo é
interpretação", como demasiadas vezes se faz ao comentar Nietzsche,
neste caso da causalidade humeana ou básica, como se o afirmar que
todas as perspectivas se equivalem fosse minimamente fiel ao espírito ou
à letra da filosofia nietzscheana. Mesmo nesta, nem tudo é interpretação,
nem tudo é retórica. É portanto com razão que A. Marques insiste na
13 Ontological Relativtiy, Columbia University Press, N. York, 1969, p. 125.
14 The Roots o f Reference, Open Court, La Salle, 1973, p. 19.
15 The Ways o f Paradox, Harvard University Press, Cambridge, 1979, p. 250.
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importância da diferença de valor, na "mais valia" de algumas perspectivas em relação às outras.
Mas é importante acrescentar que o espaço que a partir daí se abre
deve ser concebido como um espaço autcnticamente transperspectivo,
pois tem um estatuto pré-perspectivo, e não apenas interperspectivo e
"definido por teses em conflito" (p. 44). Nem tudo no mundo deriva do
conflito; na natureza, ou pelo menos na natureza da nossa moderna perspectiva, que de um modo ou de outro, e em maior ou menor grau, é emi
nentemente darwiniana, é muito o que deriva, não do conflito (como a
importância da struggle for life spenceriana poderia sugerir), mas da
adaptação, como resposta a pressões selectivas, a todos os níveis.
Incluindo o da formação da nossa racionalidade - como é ainda Quine
quem nos dizK
Uma outra razão devido à qual a crítica nietzscheana da causalidade
não atinge a causalidade humeana, e implicitamente a consagra, é que o
conceito desta última, como conceito minimalista, é alheio à questão da
necessidade, ou a qualquer aspecto da "metafísica da causalidade". É
certo que Hume pretende cultivar a "verdadeira metafísica" n, que con
siste na explicitação dos "fundamentos pré-teóricos de todo pensamento e
acção"is, mas nela nada se inclui que equivalha a uma afirmação da
necessidade física, ou de outra necessidade além da necessidade lógica. O
que Nietzsche rejeita é a necessidade causal, não a causalidade humeana,
que corresponde a um dos traços positivos que A. Marques atribui à sua
teoria do conhecimento: a admissão de uma certa "capacidade de anteci
pação e controlo das representações" (p. 43). Se esta antecipação e este
controlo são possíveis, é porque dispomos de capacidades, é porque
temos disposições capazes de proceder às correspondentes operações
cognitivas: uma disposição como vimos, para identificar as disposições
das coisas, é certo que como que tacteando no escuro, na medida em que
nada de profundo conhecemos das coisas, na medida em que a sua ver
dade nos é totalmente inacessível; mas os nossos pobres tacteios cons
tituem um conhecimento causal acerca do mundo que é fundamental
mente confiável, embora de modo algum possa ser considerado infalível.
Quando Hume diz que "o contrário de cada questão de facto é sempre
possível"167819, ele aponta a situação de um enunciado cuja negação não
implica contradição, mas essa possibilidade de não ocorrência de uma
16 Ontological Relativity, pp. 126ss.
17 Hume, Enquiiy, I.
18 Cf. Nicholas Capaldi, "The Dogmatic Slumber of Hume Scholarship", Hume Studies,
vol. XVIII, n. 2, Nov. 1992, p. 123.
19 Ilume, ibid., IV, i.
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regularidade prevista por uma inferência causal aparece como possibili
dade real, e não apenas lógica, assim que se toma clara a recusa humeana
da necessidade física20. Hume não ampliou este tema, mas tudo se passa
como se para ele os sistemas causais fossem "necessários internamente"
mas não extemamente. A acção causal pode possuir um carácter necessá
rio dentro de um sistema causal, mas nada pode garantir que cada um
desses sistemas seja fechado, no sentido de nunca se abrir para a inter
venção de uma causalidade exterior ao sistema.
Georg von Wright chamou "sistema fechado" a qualquer sistema
causal, ou qualquer cadeia de estados sucessivos, que não se sujeita a
influências causais exteriores ao sistema21. Trata-se de uma abstraeção, de
um instrumento para o que este autor chama "análise causal" (p. 55).
Nada disto é explícito na filosofia de Hume, sem dúvida, mas tudo se
passa como se para este filósofo a necessidade só pudesse ser postulada
para sistemas causais fechados - ao mesmo tempo que a suposição de que
qualquer sistema causal real possui esse carácter fechado é daquelas que a
filosofia humeana situa muito além de toda metafísica possível. Há boas
razões para negar que Hume seja um céptico em relação à inferência
causal, mas há-as igualmente boas para sugerir que a sua filosofia adopta
um nítido cepticismo em relação à necessidade causal. Não quanto à
existência desta última, cuja negação seria também problemática, mas
quanto à legitimidade de qualquer pretensão de a conhecer em casos
concretos, e de a apontar com qualquer grau de segurança. E Hume talvez
tivesse subscrito uma afirmação de outra obra de von Wright: "o passado,
ao contrário do futuro, está onticamente fechado"22. Para estes autores,
como para Nietzsche, o futuro está aberto, o determinismo é uma teoria
metafísica implausível, e as nossas inferências não estritamente lógicas
nunca podem aspirar a um estatuto de necessidade. Nenhum sistema
causal real pode com certeza absoluta ser considerado um sistema fecha
do, como aqueles que podemos retrospectivamente contemplar, olhando
para o passado.
A crítica humeana da necessidade conduz a uma concepção da
causalidade na qual tudo se passa como se jamais um sistema causal
pudesse ser considerado fechado, no sentido agora indicado. A crítica
nietzscheana da causalidade está em implícita continuidade com as des
cobertas humeanas de um século antes, sem nada de equivalente a uma
recusa do esquema fundamental da causalidade humeana, ou daquele
20 Ibid., VII, ii; Treatise, I, iii, 14.
21 Explanation and Understanding, Comell University Press, Ithaca, 1971, p. 54.
22 Causality and Determinism, Columbia University Press, N. York, 1974, p. 24.
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mínimo de realismo que é desta o inseparável ponto de partida^. Assim, o
perspectivismo nietzscheano só pode ser um perspectivismo mitigado - a
abranger apenas os juízos humanos acerca das qualidades dos objectos e,
a fortiori, acerca da natureza, ou da essência, das coisas que na humana
escuridão atrás deles se escondem. É um perspectivismo que só pode, até,
adquirir sentido se colocado contra um pano de fundo minimamente rea
lista - ou de um realismo "minimalista" - que não se confunde com um
realismo de qualidades, e muito menos de essências. Se em Nietzsche, ou
num certo Nietzsche, segundo a interpretação de M. Clark evocada por A.
Marques (p. 44) há uma metafísica realista, esta não consiste apenas na
aceitação da coisa em si kantiana, pois admite também que entre as coisas
se estabelecem relações regularmente repetidas, numa relativa uniformi
dade, revelando disposições naturais que algumas das nossas próprias
disposições são por sua vez capazes de apreender e antecipar, como que
através do nevoeiro da nossa incapacidade de ir mais longe e de ver mais
claro.
É amplamente sabido que a crítica nietzscheana do entendimento, ou
intelecto humano, desmistifica a identificação deste com uma faculdade
racional portadora de verdade, e pelo contrário apresenta-o como uma
"fonte de erros". Um dos vários textos onde Nietzsche defende essa teoria
(um outro é o Philosophenbuch, III) é o aforismo 110 da Gaia Ciência'.
"O intelecto, durante enormes intervalos de tempo, engendrou apenas
erros; alguns deles revelaram-se úteis e apropriados à conservação da
espécie; quem os adoptasse ou os herdasse seria capaz de travar combate
com maior possibilidade de vitória para si e a sua posteridade". Ora se
entre esses "erros" o mesmo aforismo inclui a crença na existência de
coisas duráveis e idênticas, e também que as coisas são o que parecem
ser, e que a vontade é livre, tal teoria filosófica só tem sentido como
crítica das concepções plenas e completas do senso comum, com a sua
crença na existência de coisas idênticas às suas percepções, e das
filosofias que o aceitam acriticamente neste ponto. A filosofia
nietzscheana não pode ter sentido algum se entendida como a negação, ou
mesmo como a skepsis, da existência de coisas em geral, de relações
regulares entre elas e da possibilidade de anteciparmos essas regulari
dades e disposições das coisas por obra de algumas das nossas próprias
disposições. Se assim fosse, a própria ideia de que alguma das dis
posições de uma espécie pode ter valor de sobrevivência para a mesma
espécie, ideia que obviamente aponta uma relação causal, naquele sentido
mínimo que é o de Hume, entre essa disposição, capacidade ou poder de
23 Cf. Galen Strawson, The Secret Connexion, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 228.
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previsão e o facto da sobrevivência de alguns membros dessa espécie,
seria uma ideia destituída de sentido. Esse conhecimento causal mínimo
não é a posse da verdade, ou apenas a de uma "verdade" em sentido
pragmático, como em William James e muitos outros - mas de qualquer
modo ele estabelece um núcleo epistémico básico cujo reconhecimento
filosófico, embora em Nietzsche seja relativamente obscuro, constitui o
fundamento de um perspectivismo coerente e realmente digno desse
nome, que não se confunda com um primário cepticismo ou um estéril
relativismo.

ABSTRACT
Mitigated Perspectivism
A cohérent perspectivism should be moderate - or mitigated. It only becomes
meaningful against a transperspective background, which is part of both Hume's
and Nietzsche's legacies, a "minimalist" conception of causation. Metaphysical
necessity must be excluded, but not a naturalisée, Humean harmony between
causal thinking and the real world. One without which even Nietzsche's "mistakes
with survival value" would hardly make any sense. It is thus that a plausible
perspectivism may distinguish itself from mere rhctoric, scepticism, or relativism.

