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Gilbert Simondon, Mais que Um: individuação e transindividuação
[O curso será oferecido como disciplina conjunta entre o PPGCOM/UFRJ e o
PPGF/UFRJ]
O curso tem como objetivo central analisar o conceito de "transindividuação" em Gilbert Simondon e
relacioná-lo com dois eixos de seu pensamento: a) as reflexões sobre a técnica e a invenção; b) o processo de
individuação psíquica e coletiva. Num primeiro momento serão apresentadas as bases conceituais do
pensamento simondoniano tais como a ontogênese, a crítica ao substancialismo, o ser e o devir, o "mais que
um" e os regimes de individuação. Em seguida, serão exploradas as características do denominado "regime
transindividual", que diz respeito ao humano, relacionando-o com os dois eixos mencionados: a) a questão da
"tecnicidade" e portanto os conceitos de "invenção", "objeto técnico moderno", "concretização" e
"convergência"; b) a individuação psíquica e coletiva, enfatizando o papel da percepção, da ação, da
afetividade e da emoção, das relações entre pré-individual e transindividual, entre topologia e temporalidade.
Por fim, retomaremos a noção de invenção no plano da transdindividuação, articulando a questão da técnica e
do coletivo.
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* No primeiro dia de aula apresentaremos a bibliografia completa do curso, bem como o seu programa.

