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Ementa:  
 
Necessidade e Hipótese em Aristóteles 
 
Os seminários pretendem se concentrar no exame de algumas dificuldades lógicas 
concernentes à teoria da argumentação desenvolvida por Aristóteles. Um dos interesses 
maiores consiste em rastrear os usos que Aristóteles faz do termo “necessário” – usualmente 
entendido no sentido de “necessidade da conseqüência” ou no sentido de “inferência válida – 
tanto nos Tópicos como nos Analíticos, no intuito de compreender certos problemas clássicos 
sobre a silogística e seu uso como método de exposição das ciências. Por outro lado, 
tentaremos detectar se e até que ponto a noção de argumento válido, que certamente se pode 
encontrar em Aristóteles, pode ser derivada do modo pelo qual ele interpretou o método 
socrático de argumentação. Finalmente, outro interesse maior será rastrear os usos do termo 
“hipótese” nos textos de Platão e Aristóteles para melhor compreender vários pontos 
correlatos que se mostram bem problemáticos: (i) a noção de “hipótese” como princípio 
silogístico nas demonstrações científicas; (ii) o “método das hipóteses” como recurso 
heurístico; (iii) a noção de “silogismo hipotético”, que parece não ter lugar na silogística geral; 
(iv) a noção de “necessidade hipotética”, que gera vários confusões na interpretação da 
teleologia de Aristóteles. 
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