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A INDIVIDUAÇÃO SIMONDONIANA: Por uma Ontologia Genética.
Por uma análise biofilosófica da individuação.1

Por Ricardo Cezar Cardoso

“Existem duas vias segundo as quais a realidade do ser como
indivíduo pode ser abordado: uma via substancialista, considerando o ser como
consistindo em sua unidade, dada nele mesmo, inegendrado, resistindo ao que não é ele
mesmo; uma via hilemórfica, considerando o indivíduo como engendrado pelo encontro
de uma forma (morphè) e uma matéria (hylè)”2. Essa questão levantada por Simondon
revela que, apesar de diametralmente opostas, estas duas vias têm em comum o fato de
tomarem o ser individuado como sendo aquilo cuja sua individuação deve ser explicada:
“Todas as duas supõem que existe um princípio de individuação anterior à individuação
ela mesma, suscetível de explicá-la, de produzi-la, de conduzi-la. A partir do indivíduo
constituído e dado esforçamo-nos por remontar às condições de sua existência”3
Desde o início da leitura de “L’Individuation à la lumière des
notions de forme et d’information”, obra máxima de Gilbert Simondon4, percebe-se que
é a Aristóteles, e de resto a toda tradição filosófica do ocidente tributária do
hilemorfismo, que Simondon elege como adversário privilegiado. Mas em vez de se
opor pura e simplesmente ao estagirita, ele opera um deslocamento e uma reversão com
relação ao princípio de individuação fundamentado pelo esquema hilemórfico da
realidade. A guisa de explicar a individuação, o hilemorfismo não faz mais do que
relacionar, numa ordem de causalidade, o ser individuado a um princípio de
individuação anterior a própria individuação. “Tal perspectiva de pesquisa concede um
privilégio ontológico ao indivíduo constituído”5. Tal privilégio deixa à sombra os
processos reais em que a individuação se opera, colocando em relação oposta, ou
mesmo excludente, Ser e Devir. “Corre-se, portanto, o risco de não operar uma
verdadeira ontogênese, de não recolocar o indivíduo no sistema de realidade no qual a
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individuação se produz. O que é um postulado na pesquisa do princípio de
individuação, é que a individuação tenha um princípio”, diz Simondon6.
Ora, o princípio de individuação parte da questão suscitada com a
distinção das substâncias individuais entre si, ou seja, parte do fato de como é possível a
pluralidade dos indivíduos no seio de uma mesma espécie7. Ao contrário de Platão que
concebe a relação entre os indivíduos e a espécie a que pertencem a partir de um
princípio de participação dos indivíduos em relação à forma universal, das cópias em
relação ao modelo, garantindo, com isso, a relação íntima entre a coisa e sua ideia8,
Aristóteles parte do fato de que “a substância de um indivíduo é aquela que lhe é própria
e que não pertence a nenhum outro; o universal é, ao contrário, o que pertence
naturalmente a uma multiplicidade”9. Ora, a ontologia platônica não reside na
individuação e sim na alteridade10 ao contrário de Aristóteles que tem na individuação a
questão central de sua ontologia. Assim, o princípio de individuação busca responder a
pergunta: o que faz com que algo seja individuado? Ou melhor, o que faz com que um
indivíduo seja distinto de outro indivíduo da mesma espécie? Ou, dito de outro modo, o
que difere Cálias de Sócrates?
De imediato surge como resposta o Sinolon, o composto de matéria
e forma; o indivíduo concreto, já que se trata de uma realidade determinada. Porém, já
que é justamente aquilo que deve ser explicado pelo princípio de individuação, o
indivíduo concreto não pode ser o princípio dele mesmo. Contudo, o sinolon é o fim da
individuação, sua causa final. Como causa, ele é também o princípio, o que nos coloca
diante de um impasse.
Por seu turno, a matéria se apresenta em algumas passagens como
sendo o princípio de individuação. Nesse sentido, a matéria não é mais pensada como
sendo um receptáculo indeterminado, Khora, como pretendia Platão11, mas, tomando
como referência os corpos materiais; a matéria já se apresentaria como determinada.
Contudo, a matéria não poderia ser o princípio de individuação, pois existindo, ela já
estaria dotada de alguma individualidade e, portanto, não poderia ser princípio dela
mesma, diz Duns Scot12. Dessa forma, essa matéria prima, sem qualquer determinação,
só pode ser pensada como uma possibilidade lógica, na medida em que é possibilidade
para algo, ao mesmo tempo como potência em seu aspecto metafísico.
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Assim, só nos resta a forma como princípio de individuação. Porém, a Forma13 sendo
ela mesma comum a vários indivíduos pertencentes à mesma espécie, portanto
universal, não pode explicar o porquê de um indivíduo ser tal como ele é enquanto
indivíduo. A forma faz com que uma coisa seja o que é, mas não diz o que ela é; a
forma faz com que Sócrates seja homem (Animal racional, pela definição), mas não faz
com que Sócrates seja Sócrates, indivíduo distinto de Cálias. Vê-se que a forma por si
se adéqua mal como princípio de individuação. Por outro lado, já que a forma é tomada
como causa, ela pode ser tomada como princípio. Contudo, sendo o limite, a forma é
também o fim. Sendo um termo primeiro o princípio é também um termo final, pois
implica algo como um indivíduo determinado previamente a individuação ela mesma,
ao mesmo tempo em que se mantém na ilusão de uma pesquisa daquilo que faz com que
haja seres individuados. Assim, a forma é atualidade (enteléquia), portanto, causa
eficiente.
Caímos no círculo vicioso do problema em torno da Substância,
extensamente abordado por Aristóteles no livro VII da Metafísica. Vemos, com isso,
que o princípio de individuação é pensado como causa do indivíduo, portanto, anterior a
própria individuação e exterior a ela14: unidade real da causa geradora e do que ela
engendra, a saber: uma unidade de forma, que faria com que esta geração seja unívoca.
A unidade formal engendra a unidade numérica, não menos real do que esta15. Porém, o
princípio de individuação não deve ser tomado como ponto de partida da coisa, próprio
à causa eficiente, pois se trata da gênese do indivíduo que ele pretende buscar. Nesse
caso, o princípio deve ser pensado como elemento primeiro e imanente da gênese do
indivíduo. Nesse sentido, o princípio é causa, pois toda causa é princípio, por isso
mesmo o seu limite. Percebe-se, dessa forma, que o problema aristotélico reside na
necessidade do estagirita em garantir a primazia da “ínfima espécie”, aquilo que é
comum a vários indivíduos, a forma enquanto ato. Nesse sentido, vemos que a gênese
hilemórfica é uma falsa gênese, pois supõe um princípio de individuação anterior a
própria individuação. Nela, em última instância, ainda que de maneira problemática, a
individuação se faz pela Forma, como determinação da Matéria, operando, desse modo,
o composto matéria-forma, o Sinolon.
Se por um lado, a forma nos é dada pelos traços comuns aos indivíduos que constituem
uma espécie; por outro lado, o imperativo lógico que rege a proposição faz da forma
aquilo da qual se afirma do indivíduo, sua essência, sua quididade, portanto. Isso
mantém a Forma restrita ao âmbito da ínfima espécie. Assim, vemos que o problema da
individuação no hilemorfismo, leva Aristóteles a buscar uma saída para explicar “como
13
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uma realidade Lógica/Metafísica, de ordem universal, portanto, pode gerar uma
realidade física, de ordem individual?” Pela noção de ínfima espécie, dá-se conta da
identidade de Sócrates e Cálias no seio da espécie Homem. Mas, e o que diferencia
Sócrates de Cálias? Fica claro que os caracteres individuantes não podem ser da ordem
da essência, esta, por natureza, Universal. Portanto, só resta ao estagirita o acidente
como resposta explicativa para as marcas individuantes.
Percebe-se, pelo que foi exposto acima, que se trata de um
problema lógico/ontológico (logocêntrica, diria Derrida) que norteia o pensamento de
Aristóteles a cerca da individuação, e nem a Metafísica, nem as Categorias foram
capazes de resolver esse problema de forma satisfatória. Será preciso lançar mão de
suas obras de biologia para entender essa dificuldade. Já em sua “Partes dos Animais”16
Aristóteles dá a Forma o caráter de Alma, aqui com o sentido de enteléquia17: Forma
em ato, como algo constituído de energia (energueia). Contudo, ainda aqui estamos sob
o domínio da espécie. É, contudo, em “A Geração dos Animais” que Aristóteles nos
sinaliza com a possível elucidação do problema sobre o princípio de individuação. Aí
vemos o estagirita lançar mão do princípio agonístico, próprio à tradição grega, aplicado
à reprodução sexuada para dar uma explicação plausível ao surgimento das
características individuantes. Se, segundo Aristóteles, o macho é o responsável pela
doação da forma, cabe à fêmea a participação com a matéria. A contribuição do macho
não consiste em nada de material sendo o seu papel reduzido à impressão de uma dada
forma à matéria fornecida pela fêmea.
Refutando a doutrina da pangênese, ou pan-espermia, defendida
tanto por Empédocles na antiguidade, quanto por Charles Darwin na
contemporaneidade, Aristóteles destaca que as partes do corpo não são senão o
invólucro que o germe fabrica para si, sendo suficiente o fato de o esperma provir “da
parte ativa, como a obra provém do operário e não da matéria por ele trabalhada” 18 e
“porque não dizer, de imediato, que o esperma é tal desde o começo que possa fornecer
sangue e carnes, em vez de sustentar que ele é ao mesmo tempo sangue e carnes?”19.
Em seguida ele passa dissecar a natureza própria ao esperma e qual o papel de cada
progenitor para a geração.
As observações de Aristóteles levam-no a concluir que o esperma
deve representar um excedente relativo ao alimento, tanto no que diz respeito aos
elementos constituintes do alimento que servem para fabricação de tecidos que
constituem o corpo, quanto àqueles que não se prestam para esse fim. Com efeito, é o
excedente de alimento útil sob sua forma final que contribui diretamente para a
constituição dos tecidos. Essa forma final assumida pelo alimento é, nos animais
sanguíneos, o sangue, nos demais, um líquido análogo. Não sendo sangue, deve-se
16
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admitir o esperma com sendo um derivado direto do sangue naquilo que excede ao seu
propósito: a formação dos tecidos. Portanto, é devido à semelhança que existe entre o
esperma e o conjunto do corpo que se pode atestar a semelhança entre a prole e seus
progenitores: “O esperma necessário à formação da mão, da face ou da totalidade do
animal é já a mão, a face ou a totalidade do animal, indiferenciada, e aquilo que cada
um destes é em ato, o esperma é-o em potência”20.
A questão que se impõe então é: “o que opera a conversão do
sangue excedente em esperma?” A resposta do estagirita é simples: o calor intrínseco
(ou vital) do macho, que é mais elevado que o calor intrínseco da fêmea, necessário ao
“cozimento” do sangue excedente transformando-o em esperma, tal como o calor das
aves é necessário para chocar os ovos de forma a desenvolver o embrião que se encontra
em potência no ovo. Assim, o que corresponde na fêmea ao esperma do macho é a
descarga menstrual, ou seja, o excesso de sangue que a fêmea é incapaz de transformar
em esperma, devido ao seu calor intrínseco insuficiente. Com isso, o esperma age como
causa formal e/ou eficiente, enquanto a menstruação participa como causa material:
“pois os machos não emitem todo o esperma e, quando o emitem, este
esperma não constitui uma parte do feto21 em formação, do mesmo
modo que nenhuma parte da matéria é acrescentada pelo carpinteiro à
matéria em que trabalha. O que vem do operário por intermédio do
movimento que imprime à matéria é a figura (morphè) e a ideia
(eidos); e a alma aonde se encontra a ideia, assim como o
conhecimento que ela tem, imprime às mãos, ou a uma outra parte tal
ou tal movimento, diferente para produzir um resultado diferente,
idêntico para produzir um resultado idêntico. As mãos fazem mover
os seus instrumentos, e os instrumentos movem a matéria. O mesmo
se passa a respeito da natureza: no macho das espécies que ejaculam,
ela se serve do esperma como de um instrumento, como algo que
possui movimento em ato, da mesma forma que os produtos da arte
são movidos por instrumentos que possuem movimento em ato em
virtude da ação do artesão sobre esses instrumentos”22.

A origem do desenvolvimento deve ser procurada no progenitor
macho, contudo, este deixa de estar em contato com o embrião no decurso de seu
desenvolvimento. O progenitor macho concede movimento ao esperma, e este concede
movimento à matéria fornecida pela fêmea. O calor é o instrumento que concede
movimento ao desenvolvimento do embrião, porém não o seu princípio; este reside na
forma que o esperma imprime à matéria proveniente da descarga menstrual:
“Portanto, a dureza, a moleza, a elasticidade, a friabilidade e todas as
outras propriedades deste gênero que pertencem às partes animadas, o
20
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calor e o frio podem muito bem produzi-los, mas a razão que faz com
que em um momento dado tal parte é carne e tal outra osso, não pode
depender do frio e do calor; ela se deve ao movimento oriundo do
gerador que é, em ato, o que está em potência, isto do qual o produto
se forma. O processo é o mesmo que se encontra nas produções da
arte. Pois o calor e o frio tornam o ferro duro ou mole, mas o que faz
uma espada é o movimento dos instrumentos, movimento que tem
uma razão: a razão ditada pela arte. Com efeito, a arte é o princípio e
a forma do produto, mas ele reside em lugar outro que o produto. Ao
contrário, o movimento da natureza reside no próprio produto e vem
de uma outra natureza que contém a forma em ato”23.

Assim, a união entre o macho e a fêmea permite a união entre a
forma e a matéria. Porém, sendo a forma aquilo que é comum aos indivíduos da mesma
espécie, a diferença sexual já estaria presente no momento mesmo do acasalamento, na
medida em que o esperma do macho for, ou não, capaz de dominar a matéria fornecida
pela fêmea. O mesmo princípio agonístico se aplica às características hereditárias.
Aristóteles descarta as hipóteses de seus predecessores afirmando
que se trata de um erro supor que os órgãos masculinos possam se desenvolver num
embrião, enquanto que os órgãos femininos noutro, sem que haja antes qualquer
diferença por parte do sistema vascular. Segundo suas próprias investigações, o sistema
vascular não é somente o primeiro sistema a aparecer no desenvolvimento do embrião,
mas é, também, em torno dele que se ergue a totalidade do corpo. Assim sendo, os
órgãos sexuais não são a causa da diferença entre sexos, mas concorrem com uma
diferença mais profunda. Um macho é gerado no momento em que o embrião possui
um calor suficientemente elevado para “cozer” o sangue excedente de forma a
transformá-lo em esperma. Ao contrário, uma fêmea é gerada quando seu calor
intrínseco é insuficiente para fazê-lo; o sangue excedente permanece sangue, como se
pode perceber pela menstruação nas fêmeas. Por seu turno, o que determina se o
embrião é mais quente ou mais frio é o fato de o esperma do macho ter, ou não,
conseguido dominar a matéria fornecida pela fêmea. Dessa forma, a determinação do
sexo já se encontraria presente no ato mesmo do acasalamento. Os órgãos sexuais se
formariam posteriormente segundo a necessidade, ou não, que o embrião tem de cozer,
ou não, o sangue excedente para transformá-lo em esperma24.
Assim como Aristóteles explica as diferenças sexuais, ele se servirá
de um princípio agonístico para explicar os fatos pertinentes à hereditariedade. Por esse
princípio, se o macho prevalece completamente (tanto como macho, no que se refere ao
seu calor intrínseco, quando como indivíduo) sobre a fêmea, o filho é macho e se
assemelha ao pai em outros aspectos. Se o macho prevalece, mas não o indivíduo, ou
seja, o seu impulso é modificado pela reação da fêmea, o filho se assemelha ao avô
paterno, ou a um antepassado paterno mais distante, dependendo da modificação do
impulso do macho ter sido mais profunda. Agora, se o macho prevalece enquanto
indivíduo, mas não enquanto macho, o filho é fêmea, assemelhando-se ao pai; caso
23
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contrário, prevalece enquanto macho, mas não enquanto indivíduo, o filho é macho,
assemelhando-se a mãe. Por sua vez, se a fêmea prevalece completamente, o filho é
fêmea e se assemelha a ela. Se a fêmea prevalece, mas o seu impulso é modificado pelo
macho, o filho é fêmea, porém semelhante a algum antepassado paterno. Agora, se os
impulsos produzidos pelos progenitores se confundem, não havendo domínio de um
sobre o outro, o filho (macho ou fêmea) não se assemelha a nenhum antepassado,
preservando apenas as características da espécie. Por fim, se a confusão é mais
completa, o filho nada mais preserva além do caráter genérico de ser animal; em suma,
não passa de monstruosidade na fronteira entre a espécie à qual pertencem seus
progenitores e outra espécie qualquer.
Ora, percebe-se, como foi dito anteriormente, que todo problema
referente ao princípio de individuação deriva do fato do espírito de Aristóteles estar
dominado pela ideia de ínfima species, ou seja, pelo princípio de que existem elementos
fixos específicos constituindo pontos nodais presentes nos indivíduos, os quais somente
estes constituiriam aquilo que a natureza estaria voltada para assegurar e perpetuar.
Todas as diferenças de menos importância não seriam merecedoras de serem tratadas
como Forma. Em suma, a individuação seria o resultado da união entre uma forma
idêntica com uma matéria diferente, restrito à lógica da identidade e da não contradição,
e faz com que Aristóteles proponha a existência de um nível de “realidade” primordial
anterior à aparição das substâncias individuais, não sendo nem substância sensível, nem
separada, tão pouco não ser absoluto, mas um ser em “potência” que preexistiria a
geração ela mesma. Sendo, contudo, a substância individual a única realidade possível,
abre-se um hiato no pensamento do estagirita, pois veda qualquer possibilidade da
existência de uma “realidade” pré-individual ao próprio individuo, e faz da noção de
potência uma mera possibilidade lógica em relação ao ato atribuído à forma.
Relegando, assim, as características individuantes a um mero acidente na substância.
Por outro lado, essa posição do hilemorfismo ignoraria as relações reais que existe entre
o indivíduo e o meio que o envolve, principalmente quando se trata de seres vivos.
Vê-se claramente que a preocupação de Aristóteles reside no fato
do problema do princípio de individuação se rebater no problema da predicação. A
essência, sua quididade, bem como as demais categorias, é aquilo que se predica do
sujeito, substância (o indivíduo, em última instância), o que coloca o problema do
conhecimento sob a égide do desenvolvimento lógico, ao qual o problema ontológico,
ou metafísico, se encontra submetido. Na tentativa de buscar uma saída para esse
impasse e achar uma alternativa para uma explicação para a individuação nela mesma é
que se apresenta o esforço de Duns Scot.
Todo o problema a cerca do princípio de individuação para Duns
Scot é dependente da problemática inerente a própria teologia. Nesse sentido, o scotista
diverge tanto da posição agostiniana que tende a reduzir a filosofia à esfera da teologia,
de forma a ter no conhecimento intelectual o resultado de uma “iluminação”, ao mesmo
tempo em que defende o inatismo das ideias na alma; quanto à posição tomista que vê
uma correlação entre teologia e filosofia e atesta tanto a existência atual da matéria,
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quanto à individuação pela forma. Para ele é preciso que se faça uma distinção entre as
duas esferas do conhecimento. A filosofia tem metodologia e objetos próprios distintos
e não assimiláveis à metodologia e ao objeto da teologia. Todo seu esforço será o de
delimitar rigorosamente as esferas de ação e as orientações específicas de cada uma
delas. Nisso consiste a proposta do scotista em submeter à análise crítica todos os
conceitos complexos em conceitos simples para, assim, obter enunciados filosóficos
bem fundamentados.
A complexidade de tudo aquilo que existe, exige, por parte do
filosofo, meios de dissipar tal complexidade. Para tal, Duns Scot desenvolve o método
da distinção, único meio de passar dos conceitos complexos aos simples, e, assim,
superar o erro. Se, entre Sócrates e Cálias há uma distinção, ela é uma distinção real.
No caso da distinção entre a inteligência e a vontade, há uma distinção formal. Por
último, há uma distinção modal, no que se refere à intensidade, entre a luminosidade do
Sol e a luminosidade de uma vela. Com isso, ele vê a possibilidade de se conceber um
conceito que nos permita compreender mais claramente o seu conteúdo sem incorrer nas
confusões postas pela analogia. É a isto que o scotista se refere quando fala em
univocidade do ser.
Ora, por univocidade entenda-se como sendo a simplicidade
irredutível a que todos os conceitos complexos devem ser reduzida: “Chamo de unívoco
um conceito que é de tal modo uno que sua unidade é suficiente para provocar
contradição quando é afirmado ou negado da mesma coisa, ou ainda, se o tomamos
como termo médio de um silogismo para que os outros dois termos sejam ligados por
ele sem equívocos sofísticos; em resumo, um termo é unívoco quando, em todos os
empregos que se faz dele, ele significa verdadeiramente a mesma coisa”25. De todos os
conceitos unívocos que se apresenta, o conceito de “ser”, devido a sua simplicidade,
vem em primeiro lugar, já que se diz de tudo o que existe de algum modo. Se tomarmos
a via da distinção modal, podemos aplicar o conceito de ente independentemente dos
modos específicos em que se dão efetivamente. O unívoco é, portanto, universal na
medida em que se aplica a tudo o que existe de maneira unívoca. Com efeito, tanto a
Deus quanto ao homem atribui-se o conceito de ser. Porém, o que distingue um do
outro é menos o fato da existência de um em detrimento da existência do outro, já que
ambos existem, do que o fato de que Deus existe de modo infinito, ao passo que homem
existe de modo finito. A noção de univocidade do ser é de ordem metafísica, e não
lógica, na medida em que, com ela, se expressa à própria essência do ser ou, se preferir,
do ser enquanto ser, e não a totalidade dos seres tomados cada qual em sua unidade. É
justamente por prescindir dos modos de ser que a noção de univocidade é chamada por
Duns Scot de diminuta ou imperfeita, porque neutra: “O intelecto do homem que
raciocina pode estar certo de que Deus é ser, mesmo duvidando dos conceitos de ser
finito ou infinito, ser criado ou incriado. Portanto, o conceito de ser aqui aplicado a
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Deus é diferente deste ou daquele conceito, sendo por isso neutro em si mesmo, embora
esteja incluído em ambos os conceitos – assim, é unívoco”26.
Duns Scot se recusa a tomar o singular pela ótica da concepção
platônica da participação da ideia. Ora, o scotista vem de uma tradição cristã, e afirmar
a individuação a partir da sua participação em uma essência que existiria em si ou em
Deus seria ignorar o ato criador de Deus e de sua providência, pois tal perspectiva
implica na superioridade das essências universais em detrimento dos indivíduos que
dela participam. Para ele, Deus concebe a todos singularmente, confiando a cada qual
um lugar preciso na economia geral da salvação pessoal. Por outro lado, recusa também
o princípio de individuação segundo o modelo aristotélico, pois vê nele resquício de
platonismo, pois reafirma a proeminência do universal, cabendo então saber como o
universal devém particular.
Com efeito, nem a matéria, por natureza indeterminada, nem a
forma, indiferente tanto à individualidade quanto à universalidade (univocidade), pois
comum a todos os entes da mesma espécie; por conseguinte, tão pouco o sinolon podem
ser causa das características individuantes: “Essa entidade (a individualidade) não é nem
matéria, nem forma, nem composto, no sentido que cada um deles é natureza, mas é a
realidade última do ente que é matéria, que é forma, que é composto”. Duns Scot
sustenta, então, que é a realidade última que explica a individualidade, é pela distinção
real, em sua perfeição, que se dá a individuação. É por sua hecceidade que cada ente é
o que é e se distingue de todo e qualquer ente. É por sua singularidade que Sócrates se
distingue de Cálias. A hecceidade é a forma individual na essência. Deus conhece os
seres em sua singularidade e não por sua quididade. Essa ideia de uma forma individual
vai percorrer toda idade média e chagar até a idade moderna e inspirar a ciência que via
na imagem dos espermatozóides produzida pelo microscópio, então recentemente
inventado, a figura de um ser minúsculo completamente formado, “homúnculo”.
Percebe-se pelo que foi dito acima, que tanto no caso aristotélico,
quanto no caso scotista, o hilemorfismo não somente afirma um princípio de
individuação anterior a própria individuação, mas, partindo da existência prévia de um
indivíduo constituído, opera uma ontologia invertida (palavras de Simondon), indo do
indivíduo dado ao princípio constituinte.
A partir de fins do Séc. XVIII surge no horizonte do pensamento a
ideia de que os processos vitais se dão na relação entre os seres vivos e o meio em que
eles se encontram, como podemos perceber pela definição que o fisiologista Xavier
Bichat nos dá da “Vida como sendo o conjunto de funções que resiste a morte. (...) Este
princípio é o da vida; incomum na natureza, só pode ser apreciado por seus fenômenos:
ora, o mais geral destes fenômenos é esta alternativa de ação da parte dos corpos
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exteriores e de reação da parte do corpo vivo”27. Assim, o ser vivo se caracterizaria
pelo esforço em manter a sua estabilidade interna em face da instabilidade do meio
externo. É nessa relação entre o ser vivo e o meio que irá nortear o desenvolvimento
do pensamento biológico do Séc. XIX, culminando com o evolucionismo de Darwin,
para quem o meio desempenharia um papel preponderante na evolução das espécies.
Paralelo a isso, o estudo comparado do desenvolvimento embrionário leva Ernest
Haeckel cunhar o termo de ontogênese a partir de seu enunciado celebre conhecido
como Lei Fundamental da Biogenética em que diz que “a ontogenia recapitula a
filogenia”. Assim sendo, em última análise, o problema da individuação vital se daria
numa relação do ser vivo em relação a um meio anterior a própria individuação.
A noção de ontogênese em Simondon, à diferença de Haeckel, que
via a gênese do indivíduo por oposição a uma gênese mais vasta como a da espécie,
designa, antes, o ser como devir. Em vez de se opor ao ser, o devir é antes de tudo uma
dimensão do ser, diz Simondon28. Se o ser individuado advém sempre por
individuação, esta se dá através de um processo genético que põe em jogo um estado
metaestável, percorrido por diferenças de potenciais cuja individuação faz surgir o par
individuo-meio, que não esgota essas diferenças de potenciais. Assim, o ser
individuado é uma fase do ser, ele mesmo em estado de defasamento, que garante um
“potencial real”. A noção de potencial real é decisiva em Simondon, pois lhe permite
articular a hipótese propriamente ontológica do estado do ser pré-individual com as
noções de metaestabilidade e de energia potencial, que ele vai buscar na física
contemporânea. Ora, sendo o devir do ser, a ontogênese o é em sua totalidade: o ser
pré-individual da mesma forma que o ser individuado, ambos são “fases” do ser, que se
repartem por diferenciação, ao mesmo tempo em que se refazem a cada operação de
individuação. Longe de evocar um mecanismo de estabilidade interna em face de uma
instabilidade externa a individuação em Simondon opera um estado de equilíbrio
metaestável, aonde a ontogênese corresponde à operação de defasagem do ser, entre o
ser pré-individual, considerado como um sistema disposto em estado metaestável, e o
ser individuado, que se apresenta nesse sistema se diferenciando dele29. A ontogênese
é, portanto, uma individuação em progresso e faz com que Simondon a identifique a
uma operação transdutiva.
Por tudo isso fica evidente que o que norteia as reflexões de
Simondon sobre a individuação é inseparável de uma reversão do problema da
ontogênese submetida ao primado ontológico do indivíduo constituído: “é o indivíduo
enquanto indivíduo constituído que é a realidade interessante, a realidade a explicar”,
27
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diz ele a cerca da tradição hilemórfica. Mas, sobretudo, diz respeito ao fato de que o
indivíduo não deve ser tratado com um absoluto, como um “privilégio ontológico” do
qual se deve dar conta através de um princípio de individuação. Na noção de tal
princípio anterior a própria individuação, capaz de explicá-la, há por si só uma
contradição, e como tal, da mais completa inutilidade: sendo um termo primeiro, ele é,
por isso mesmo, o termo final, como já foi dito anteriormente, contendo em si mesmo,
de certa maneira, o indivíduo já determinado. Nesse sentido, a pesquisa da
individuação nela mesma se tornaria algo de ilusório e dispensável; é preciso, portanto,
“operar um retorno na pesquisa do princípio de individuação”30. Para isso, será preciso
considerar como primordial a própria individuação, enquanto operação, como condição
primeira a partir da qual o indivíduo vem a ser. A individuação não pode mais ser
tomada como princípio em sentido próprio, pois a individuação não possui qualquer
princípio, já que é a individuação ela mesma o princípio de tudo que vem-a-ser.
Pode-se perceber que a tarefa a que se propõe Simondon, consiste
em reverter o problema ontológico. Para isso, em sua obra principal, ele afirma a
necessidade de “estudar as formas, modos e graus de individuação para recolocar o
indivíduo no ser, segundo os três níveis físico, vital e psicossocial”31. Pensar a
individuação a partir da individuação ela mesma é tomá-la enquanto operação primeira
em relação ao “indivíduo constituído”, mesmo porque, não há que se pensar mais em
indivíduo constituído, e sim em individuação. O que há, de fato, é o ser enquanto ser
pré-individual e individuado. A individuação opera por fases e defasagens: o embrião
não se encontra individuado da mesma forma que o indivíduo adulto. Isso é o mesmo
que dizer que “o ser enquanto ser é dado inteiramente em cada uma de suas fases, mas
com uma reserva de devir”, diz ele. Mas, como conciliar Ser e Devir, duas noções que
a História da Filosofia toma como excludentes e contraditórias?
Ora, o primeiro passo é colocar o problema da individuação não
mais de acordo com as “noções de substância, de forma, de matéria”, mas segundo as
noções de informação, ressonância interna e potencial energético. Isso significa que
Forma e Informação se dizem de um estado de ressonância interna de um sistema em
relação a ele mesmo, numa rede de comunicação com ele mesmo que implicaria um
estado de tensão entre “duas ordens de grandeza em estado disparatado”, constituindo
relações entre potenciais energéticos em estado de equilíbrio metaestável.
Segundo a tese de Simondon, a individuação estaria longe de ser
pensada a partir de um sistema em estado de equilíbrio estável em relação aos
elementos internos do sistema, por oposição a um estado de desequilíbrio externo ao
sistema, mas segundo um estado de tensão constante num sistema de equilíbrio
metaestável. Daí a importância da noção de transdutibilidade para a compreensão dos
processos de individuação em seus diversos níveis. Ora, por Transdução, Simondon
entende como sendo uma espécie de operação, e define ao mesmo tempo uma estrutura
do real; que ela torna possível enquanto ela a engendra.
30
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A transdução, termo empregado em microbiologia, mas que
Simondon vai buscar em Piaget, é por ele definida como “uma operação, física,
biológica, mental, social, pela qual uma atividade se propaga pouco a pouco no interior
de um domínio, fundando esta propagação sobre uma estruturação do domínio operado:
cada região de estrutura constituída serve à região seguinte de princípio de constituição,
embora uma modificação se estenda progressivamente ao mesmo tempo em que esta
operação estruturante”, diz Simondon32. Assim, a transdução define uma estrutura do
real, ao mesmo tempo em que uma operação, em outros termos, a transdução torna a
estrutura possível ao mesmo tempo em que a engendra. Em Simondon, o ser é estrutura
e operação: estrutura suscetível de se comportar como um sistema em estado de tensão
constante num estado metaestável, tornando possível o desenvolvimento de uma
operação de individuação; operação esta que reparte e distribui o real em real
individuado e em real pré-individual. A ontogênese como operação transdutiva nos
permite, ao mesmo tempo, o conhecimento da individuação e a individuação do
conhecimento.
Nesse sentido, não se pode ver nenhuma contradição em Simondon
quando ele diz que “... restaria mostrar que a ontogênese pode ter como condição
primeira um termo primeiro”, pois aqui, o que é primeiro não é o princípio, mas a
própria operação de individuação. Assim, operação de individuação, e não princípio de
individuação, significa que a individuação não é mais “considerada como coisa a
explicar”, mas “como aquilo no qual a explicação deve ser encontrada”33.
A condição primeira atribuída à operação de individuação como
princípio implica na rejeição total do esquema hilemórfico desde Aristóteles, já que o
indivíduo não é mais considerado como realidade absoluta e a única interessante, a
única passível de explicação, mas “como uma realidade relativa, uma fase do ser que
supõe antes dela uma realidade pré-individual, e que, mesmo após a individuação, não
existe completamente só, pois a individuação não esgota de todo os potenciais da
realidade pré-individual; por outro lado, o que a individuação faz aparecer não é apenas
o indivíduo mas o par indivíduo-meio”34. Vê-se, com isso, que a individuação, sob seu
aspecto ontogenético, traz consigo uma conseqüência ontológica mais complexa, pois o
ser individuado não sendo o “ser completo”, nem o “ser primeiro”, ele só vem a ser a
partir de um ser pré-individual: para além do ser individuado, há o ser pré-individual
(não individuado, indefinido, indeterminado – apeíron) em estado metaestável.
Fora do determinismo ditado pelo hilemorfismo, “A individuação
deve ser então considerada resolução parcial e relativa que se manifesta num sistema
encerrando potenciais e contendo alguma incompatibilidade feita de forças de tensão
tanto quanto de impossibilidade de uma interação entre termos extremos de
dimensões”35. Para isso, é necessária a existência “de um sistema metaestável rico em
32
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potenciais”36: metaestável significa estar no limite entre a estabilidade e a instabilidade,
onde existe “uma tensão entre dois reais disparates”37, uma energia potencial, quer
dizer, uma diferença de potencial no interior do sistema (relação de heterogeneidade e
dissimetria).
O ser pré-individual é “... um ser que é mais que uma unidade”:
díada infinita. “O ser pré-individual é o ser no qual não existe fase; o ser no seio do
qual se cumpre uma individuação é aquele no qual uma resolução aparece pela
repartição do ser em fases que é o devir”38. O devir não é aquilo que acontece ao ser, a
substância, muito menos é um acidente na substância; ele é “uma dimensão do ser”, ele
é a operação da individuação no instante mesmo em que se cumpre por meio da
“aparição” das fases no ser que são as fases do ser. Nesse sentido, a individuação pode
ser considerada como sendo a operação do ser completo, ontogênese que se dá pelas
fases do ser e de seu defasamento. Gênese do ser completo quer dizer não apenas o ser
individuado, mas também seu meio associado e o ser não individuado (pré-individual),
segundo a nova repartição do ser que faz aparecer uma estrutura ou que modifica uma
estrutura que cada operação de individuação realiza. Na individuação (ontogênese) o
ser pré-individual se defasa e se individua, mas nunca inteiramente (a individuação é
uma tendência, um limite): sempre resta no ser assim individuado uma parcela de préindividual que constitui uma “carga associada” ao ser individuado, a operação de
individuação faz aparecer num mesmo gesto seu meio associado.
A grande contribuição de Simondon para uma melhor compreensão
do processo de individuação foi a distinção que ele fez entre individuação física,
biológica e psico-social, que até então eram abordadas de maneira indistinta em sua
generalidade pelo princípio de individuação.
A individuação física tem por referência “um caso de resolução de
um sistema metaestável, a partir de um estado de sistema com aquele da sobre-fusão ou
da sobre-saturação que preside a gênese dos cristais”39. A sobre-fusão40 e a sobresaturação41 são estados de equilíbrio metaestável, que se caracterizam por conterem
energias potenciais, que “expressam os limites de estabilidade estrutural do sistema”42:
basta um aporte mínimo de energia para tornar a transformação de tal sistema possível.
36
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Simondon toma os sistemas metaestáveis como modelo da realidade pré-individual
(singularidade) a partir da qual uma individuação nova é possível: “que o princípio de
individuação não é uma realidade isolada, localizada nela mesma, preexistindo ao
indivíduo como germe já individualizado do indivíduo”43. É justamente por ser definida
por energias potenciais, mantendo o sistema num estado de sobre-tensão, que a
metaestabilidade se apresenta como a condição de devires possíveis do próprio sistema.
Contudo, “a individuação vital viria se inserir na individuação
física suspendendo-lhe o curso, diminuindo a sua velocidade, tornando-a capaz de
propagação ao estado incoativo”44. Pode-se dizer que a individuação vital, ou biológica,
é, de certo modo, uma retomada da individuação que, ao contrário da individuação
física que tente a uma estabilização, reduz, “retém e dilata a fase mais precoce da
individuação física”. Nesse sentido, “o indivíduo vivo seria de alguma maneira, tendose em vista seus níveis mais primitivos, um cristal em estado nascente, amplificando-se
sem se estabilizar”; quer dizer, a individuação biológica, ou vital, é mais complexa e
permanece inacabada em relação à individuação física. “O vivo conserva nele uma
atividade de individuação permanente; ele não é apenas o resultado da individuação,
como o cristal ou a molécula, mas o teatro da individuação”, já que atua por meio de
“uma individuação perpetuada, que é a própria vida”, ao contrário da individuação física
que é “instantânea, quântica, brusca e definitiva”. O vivo participa ativamente de sua
individuação como um vetor individuante desde o momento em que se individua como
vivo: “o vivo resolve problemas, não apenas se adaptando a eles; quer dizer,
modificando sua relação com o meio (da mesma forma que uma máquina pode fazer),
mas se modificando a si mesmo, inventando estruturas internas novas”. É nesse sentido
que podemos falar da individuação a partir de “uma verdadeira interioridade”, desde
que a tomemos por um regime de ressonância interna permanente, na medida mesma em
que se individua. É por isso que Simondon pode dizer, a respeito da individuação
biológica, como sendo uma “individuação que se cumpre de dentro” em relação a ela
mesma, ao passo que “a individuação física, perpetuamente excêntrica, periférica em
relação a ela mesma, ativa no limite de seu domínio, não tem verdadeira interioridade”.
Decorre daí que “o indivíduo vivo é contemporâneo dele mesmo em todos os seus
elementos”, em outros termos, “nódulo de comunicação informativa”, nele mesmo, a
partir dele mesmo45.
O que acontece é que a individuação biológica, ou vital, não esgota
toda a realidade pré-individual conduzindo-a a uma individuação constante, daí o vivo
se encontrar num perpétuo devir: “esta natureza pré-individual permanecendo associada
ao indivíduo é uma fonte de estados metaestáveis futuros de onde poderão sair
individuações novas”, de onde se conclui que “o vivo é ao mesmo tempo mais e menos
que unidade, pois comporta uma problemática interior e pode entrar numa problemática
mais vasta que seu próprio ser”46. É nesse sentido, e devemos ter em mente que para
43

IGPB p. 63.
IGPB p. 152.
45
IGPB p. 9.
46
IGPB p. 10.
44

15

Simondon é só nesse sentido, que para se individuar, um ser vivo já se individua como
um ser psíquico.
“O psiquismo se encontra na seqüência da individuação vital num
ser que, para resolver sua própria problemática, está obrigado a intervir ele mesmo
como elemento do problema por sua ação como sujeito; o sujeito pode ser concebido
como unidade do ser que representa para si sua ação através do mundo como elemento e
dimensão do mundo”47. Porém, se Simondon pode dizer que a individuação psíquica
segue a individuação vital é no sentido de que, assim como no caso da individuação
vital em relação à individuação física, a individuação psíquica retarda a individuação
vital: “há psiquismo quando o vivo não se concretiza completamente, conserva uma
dualidade interna”48. Com a individuação psíquica advém um modo de ser ainda mais
inacabado que aquele que define a individuação biológica, ou vital, ou seja, trata-se de
uma individuação menos estável, portanto mais metaestável, em que se apresenta um
meio associado ainda mais determinado, cujos indivíduos se encontrão ainda mais
estáveis que os demais seres vivos que se detém na individuação vital, daí para
Simondon tratar-se mais de uma individualização49.
A individuação psíquica se apresenta no momento em que um ser
se mostra como um sujeito; quer dizer, quando um vivo é um elemento de sua
problemática, quando se comporta como um elemento do problema: é nisso que consiste
a sua “dualidade interna”, quando a vida não pode mais resolver a dualidade sensóriomotora, não conseguindo mais superar os problemas que nascem dessa dualidade entre
ação e percepção, o vivo se torna problema. “O verdadeiro psiquismo aparece quando
as funções vitais não podem mais resolver os problemas postos ao vivo” 50, o que não
constitui verdadeiro ser individuado, mas um desdobramento de uma individuação
somato-psíquica. Ao mesmo tempo em que a individuação psíquica se realiza, opera-se
uma série de “sub-individuações” que tendem a desdobrar o vivo parcialmente, pois “o
ser psíquico não pode resolver nele mesmo sua própria problemática” e é numa
dimensão nova que ele irá se individuar: naquilo que Simondon chama de
“transindividual”.
O transindividual é uma fase da individuação na qual se acrescenta
ao vivo, a partir da carga de realidade pré-individual que permanece associada à
individuação psíquica, que ultrapassa o vivo e o incorpora num sistema que constitui a
unidade do mundo e do sujeito: “o psiquismo é o transindividual nascente”51. Com o
47
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transindividual, vemos o desdobramento da individuação psíquica com a individuação
coletiva, contudo, elas não se excluem mutuamente; “as duas individuações, psíquicas e
coletivas, são recíprocas uma a outra; elas permitem definir uma categoria do
transindividual que tende a dar conta da unidade sistemática da individuação interior
(psíquica) e exterior (coletiva)”52. O transindividual é, simultaneamente, psíquico e
social (individuação psico-social), desde que se entenda por social, não um conjunto de
relações organizadas entre indivíduos constituídos, pois, no transindividual, a
individuação psico-social se perpetua e o socius é o seu meio associado.
O emprego dos termos Ontologia e Ontogênese não estão bem
demarcados em Simondon, mas percebe-se que o uso do termo ontogênese como
sinônimo de transdução faz da ontogênese simondoniana uma Ontologia Genética.

52

Idem p. 178.
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