
 

 

OBJETIVOS - Apresentar e discutir a principal obra de Gilbert Simondon, A Individuação à Luz da Noção 

de Forma e Informação, bem como sua outra influente monografia, Do Modo de Existência 

dos Objetos Técnicos, aproveitando a recente tradução de ambas ao português;   

- Situar o pensamento simondoniano no contexto da história da filosofia, particularmente da 

filosofia do século XX, recuperando o diálogo com algumas de suas inspirações (cibernética, 

teoria da informação, André Leroi-Gourhan) e com aqueles que se inspiraram em seu 

trabalho (Gilles Deleuze, Bernard Stiegler);   

- Elaborar as consequências de pensar o social em termos de transindividualidade para a 

política: “uma política fora do horizonte da legitimação e da soberania” (Muriel Combes); 

- Elaborar as consequências do pensamento simondoniano da técnica hoje.  

EMENTA A problemática simondoniana: forma, informação, cibernética. O problema da individuação. 

A crítica do hilemorfismo. O fundamento energético da individuação. Equilíbrio metastável 

e pré-individualidade. Ontogênese e transdução. Individuação física. Individuação vital. Os 

níveis sucessivos de individuação: vital, psíquica, transindividual. Percepção, significação, 

afetividade. Sujeito, indivíduo, coletivo e transindividual. Política e transindividualidade. 

Técnica: gênese e evolução. Técnica e alienação. Pensamento técnico e pensamento 

filosófico. A cultura técnica.   

PROGRAMA Personagem por muitos anos esquecida da filosofia francesa do século XX, Gilbert 

Simondon tem sido gradualmente redescoberto, em grande parte graças a sua influência 

decisiva sobre figuras como Gilles Deleuze e Bernard Stiegler. Para celebrar a publicação da 

tradução brasileira de sua obra-prima, A Individuação à Luz da Noção de Forma e 

Informação, este curso irá oferecer um panorama crítico de sua obra, cobrindo seus dois 

momentos mais importantes: A Individuação, em que Simondon elabora um projeto 

filosófico ambicioso e original a partir do problema da individuação física, biológica e 

psíquica; e Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, em que propõe uma abordagem 

igualmente única à questão da relação do humano com a técnica. Para isso, situaremos a 

problemática simondoniana no contexto da história da filosofia e do pensamento de seu 

tempo, especialmente sua relação com a cibernética; exploraremos o aparato conceitual 
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desemvolvido por ele para abordar a individuação (pré-individual, metaestabilidade, 

transdução, transindividual); e discutiremos as implicações de sua filosofia para a política e 

a técnica no mundo de hoje.  

 

Este semestre dá continuidade ao trabalho iniciado no semestre passado, em que cobrimos a 

primeira parte de A Individuação à Luz das Noções de Forma e de Informação. Nele, 

cobriremos as duas partes restantes do livro, sobre individuação vital e psicossocial (o 

transindividual), e o pensamento simondoniano da técnica, tal como apresentado em O Modo 

de Existência dos Objetos Técnicos. Além disso, nos aprofundaremos nas relações de 

Simondon com o pensamento da técnica de seu tempo (particularmente a cibernética) e 

autores contemporâneos que se inspiram em sua obra (como Bernard Stiegler). 

AVALIAÇÃO Artigo de 4 mil palavras a respeito sobre tema tratado em aula 
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