Raízes da dúvida
Ceticismo e filosofia moderna

Danilo Marcondes
A dúvida tem raízes? Nesse livro, o professor Danilo Marcondes
analisa a trajetória do pensamento cético desde a Antiguidade — e
mostra que essa corrente filosófica é mais profunda e diversificada
do que pode parecer. Ele aponta as características definidoras do
Ceticismo antigo, suas vertentes, desenvolvimento, crise e quase
extinção, para em seguida abordar os fatores que levaram à sua
retomada na Modernidade — e à sua consequente transformação,
com a “dúvida metódica” proposta por Descartes. O papel da
dúvida, juntamente com o tema do insulamento, leva ao debate
sobre o sentido do pensamento crítico e a relação entre filosofia e
experiência comum.
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Numa contribuição nova ao exame do Ceticismo na Modernidade,
Marcondes relaciona-o também a duas questões centrais mas
em geral subestimadas pelos filósofos e historiadores das ideias:
a descoberta do Novo Mundo, que impactou a discussão sobre
a universalidade da natureza humana, abrindo caminho para a
antropologia; e o chamado “argumento do conhecimento do criador”, que influenciou o surgimento da ciência moderna.
Raízes da dúvida aponta a liberdade de pensamento e o pluralismo científico e filosófico como o principal legado cético. O
caráter provisório do pensamento nos permite considerar alternativas, rever escolhas, aprender com a experiência e estar abertos ao
novo e ao diferente. Aceitar a pluralidade de teorias, que convivem
sem se refutarem definitivamente, é positivo como expressão da
diversidade e da liberdade de ideias. Por outro lado, será que isso
não levará a uma fragmentação do raciocínio, a uma dificuldade
de diálogo efetivo entre as correntes? Ainda hoje o dilema cético
se recoloca.
Ao final do volume, um “Painel cronológico da tradição cética” destaca
nomes e fases do Ceticismo desde a Antiguidade, pontuando para o
leitor toda a discussão do livro.
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