
 

 

 

Simondon e d’Alembert: uma análise do verbete “autômato”, 

da Encyclopédie 

Alex Calazans† 

Resumo 

O objetivo do trabalho será o de avaliar o papel desempenhado pela “imagem de natureza” no diagnóstico que 

Simondon faz do automatismo. No verbete “autômato”, na Encyclopédie, d’Alembert apresenta o pato mecânico, de 

Jacques de Vaucanson. O tom assumido é de que o alto grau de automatismo é desejado. Essa perspectiva contrasta 

com a perspectiva de Simondon. Para ele, o puro automatismo não é desejável. Nesse sentido, além de um conceito 

diferente de máquina, o domínio da natureza também parece pressupor a mediação com aquilo que se entende por 

máquina. Assim, para ambos autores, d’Alembert e Simondon, qual a relação entre o “conceito de máquina” e a 

“imagem de natureza”? 

1. Introdução 

A partir do que será chamado de “imagem de natureza”, temos como objetivo compreender a 

avaliação sobre o “sentido do objeto técnico”, como proposto por Gilbert Simondon na obra, Du 

mode d’existence des objets techniques (1958).1 De modo mais específico, nossa investigação 

aponta para a necessidade de esclarecer a relação entre os objetos técnicos e a natureza. Assim, o 

conceito “imagem de natureza”, como abordaremos aqui, está relacionado aos elementos 

assumidos pelos filósofos, cientistas etc., e que constituem o que eles assumem por natureza. 

Contudo, sabemos que tal conceito não foi apresentado por Simondon em sua obra. Desse modo, 

justificamos que uma problematização sobre o estatuto da relação entre objeto técnico e o que é 

natureza pode ser sugerida, pois, já na introdução do MEOT, Simondon enfatiza que o objeto 

técnico deve ser tomado como um mediador entre o homem e a natureza. Portanto, nesse caso, o 

que é a natureza? Além disso, tal mediação pode acontecer a partir de várias espécies de objetos 

técnicos. Dentre eles estão as máquinas que, na concepção de Simondon, tornaram-se símbolo de 

progresso técnico da era da termodinâmica, durante o século XIX. Há uma perspectiva histórica 

presente em sua obra, cujo desenvolvimento da máquina acontece em uma constante relação com 

a natureza. Compreender a relação do processo evolutivo da máquina não é algo óbvio, sendo, na 

nossa perspectiva, um desafio para a adequada interpretação da filosofia do objeto técnico proposta 

por Simondon. 

De um lado, pode-se dizer que há muitos aspectos propositivos no pensamento de Simondon. 

Esse é o caso quando ele pretende abordar os objetos técnicos em termos de mediação. Por outro 

lado, Simondon almeja desconstruir interpretações errôneas quanto aos objetos técnicos. Esse é o 

caso, ainda, quanto ao conceito de automatismo. Simondon critica a associação entre “alto grau de 

automatismo” e “alto grau de perfeição” de uma máquina. Interpretar a perfeição da máquina pelo 
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seu elevado grau de automatismo seria a expressão de uma cultura alienada, que não conhece as 

máquinas em seu modo adequado de ser. 

O século XVII é descrito por Simondon (2012, p. 17) com o auge dos elementos técnicos. 

Esses são objetos técnicos desprovidos de automatismo e que, ao evoluírem tecnicamente, 

provocaram o um clima de otimismo, uma vez que deram a sensação de melhoria da condição 

humana. Contudo, mesmo que esse não seja o século das máquinas, é possível se questionar se o 

próprio conceito de automatismo já não estava ali presente. O verbete “autômato”, elaborado por 

Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), e que vem a público em 1751, em um dos volumes da 

Encyclopédie, é exemplo das reflexões feitas sobre máquinas capazes de realizar movimentos por 

conta própria. Em seu texto, d’Alembert descreve o trabalho de Jacques de Vaucanson acerca do 

famoso pato mecânico, que se alimenta e realiza várias ações. Tal apresentação do pato é feita de 

uma maneira elogiosa, no sentido de que aumentar a autonomia da máquina, quanto aos seus 

movimentos, é algo desejável. Talvez, em uma chave de leitura simondoniana, o que d’Alembert 

ambiciona é um aumento automatismo das máquinas. 

Assim, pode-se questionar: dado que os dois autores estão tratando do mesmo aspecto, por que 

d’Alembert parece transmitir um desejo pelo aumento de automatismo e Simondon não? Se existe 

a diferença entre esses autores quanto ao automatismo, o que mudou na relação histórica entre 

objeto técnico e natureza? Portanto, abordaremos como o conceito de máquina, em seu 

desenvolvimento histórico, relaciona-se a diferentes abordagens da natureza, de modo a permitir 

a compreensão daquilo que possibilitou discursos otimistas quanto ao automatismo, como parece 

se constatar no caso d’Alembert. 

2. A metáfora da Imagem: o tácito e o explícito 

Uma vez que a abordagem de Simondon se abre para uma reflexão histórica do objeto técnico, 

uma questão pertinente diz respeito ao próprio aspecto filosófico dessa abordagem. Contudo, não 

será alvo aqui levantar o problema acerca da possibilidade de elaborar uma história da técnica a 

partir do pensamento de Simondon.2 Por outro lado, serão assumidas algumas chaves conceituais 

para fazer avalição histórico-filosófica das concepções de automatismo. Inicialmente há a 

necessidade de um esclarecimento conceitual ligado ao termo imagem. 

O filósofo brasileiro Paulo C. Abrantes sugere uma abordagem da história da ciência a partir 

de conceitos que constituiriam uma espécie de metáfora. Especificamente, ele recorre à metáfora 

da imagem. Longe de querer passar a ideia da busca por uma representação que reflete uma 

realidade objetiva, sua intenção é tratar tal metáfora no sentido de que, na geração do conhecimento 

científico, aponta-se “para uma irredutível contribuição do sujeito” (Abrantes, 2016, p. 10). 

Assume-se que as representações realizadas dos objetos não estão livres de interferências vindas 

da parte do sujeito. Abrantes recorre ao exemplo da fotografia para explicar sua tese: 

Todos nós esperamos que ela [a fotografia] se assemelhe ao objeto fotografado (o que nem sempre, 

infelizmente, é o caso!). Ao mesmo tempo, sabemos que a fotografia é afetada, de forma crucial, pelas 

condições de iluminação, pelas lentes e pela sensibilidade do filme empregados na máquina (analógica, 

 
2 A respeito desse problema: cf. Barthélémy, 2008. 
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neste caso), pelo processo de revelação etc. Isso sem falar da participação do fotógrafo, que seleciona, 

enquadra, controla diversos parâmetros em função de seus objetivos e de sua apreciação estética 

(Abrantes, 2016, p. 11). 

Apesar de não usar o termo, o que Abrantes está enfatizando é a impossibilidade de uma 

neutralidade, por parte do sujeito, quando se realiza uma representação de objetos. Em muitos 

casos, busca-se uma objetividade. Ao fotografar, almeja-se a representação adequada das coisas 

externas. Porém, a correspondência entre o objeto e a imagem no papel fotográfico não é perfeita. 

A fotografia pode sofrer interferências por parte do equipamento (que em muitas vezes também é 

resultado da escolha do fotógrafo) e por parte de elementos ligados ao indivíduo que fotografa. 

Além disso, existe algo mais importante relacionado à metáfora da imagem. Trata-se de dois 

aspectos fundamentais: o tácito e o explícito. Ao olharmos um objeto, por mais consciência que se 

tenha da imagem na retina, segundo Abrantes (2016, p. 11), há mecanismos na estrutura do aparato 

cognitivo – resultado de seleção natural – que interferem inconscientemente no que está sendo 

observado por um sujeito. O tácito, nesse caso, diz respeito àquilo que está oculto para o 

observador, porém que age, sem ele perceber, no modo como realiza as observações dos objetos. 

Por conseguinte, o explícito está à mostra, estabelece-se de modo consciente para o observador. 

Sendo assim, esses são os elementos que Abrantes utiliza para construir avaliações sobre a 

história da atividade científica. Ele aplica a metáfora da imagem em dois sentidos: a) para a 

natureza, ou seja, ela pode ser compreendida a partir da imagem de natureza; b) para a ciência, ou 

seja, ela pode ser compreendida a partir da imagem de ciência. O que ambos têm em comum é a 

tentativa de organizar e revelar aquilo que os praticantes da ciência assumem, seja de modo tácito 

ou de modo explícito, ao abordarem a natureza e a ciência. 

Desse modo, quanto às imagens de natureza, elas “...fixam os constituintes que são 

considerados últimos ou essenciais da realidade, suas modalidades de interação, bem como os 

processos fundamentais dos quais participam” (Abrantes, 2016, p. 9). Abrantes assume a 

possibilidade de identificar a imagem de natureza como sendo uma “metafísica” ou uma “filosofia 

da natureza”. Porém, no seu ponto de vista, existiriam diferenças, pois na imagem de natureza não 

se pretende estabelecer uma sistematicidade, ou seja, uma organização teórica que indique uma 

necessária coerência entre conceitos: 

[...] Uma imagem de natureza possui justamente um caráter difuso, incorporando de forma assistemática 

grande número de ideias, intuições, das quais não se tem muitas vezes consciência, e não se consegue 

retraçar as origens” (Abrantes, 2016, p. 12).3 

Por outro lado, quanto à imagem de ciência, estariam em questão os constituintes do que seria a 

ciência (considerando-a enquanto uma atividade). Diferentemente de uma “filosofia da ciência” 

ou de uma “metodologia”, busca-se com a imagem de ciência o que é assistemático e tácito na 

prática científica. Assim, nessa abordagem da atividade científica, pode-se incluir: 

[...] concepções a respeito dos métodos adequados para a aquisição do conhecimento científico. Ou 

ainda, um conjunto de critérios para a validação de teorias [...]. Tais critérios estão normalmente 

 
3 Ainda que não cite, Abrantes parece ter em mente as abordagens da filosofia da natureza que tomaram corpo no 

século XX como, por exemplo, o trabalho de Jacques Maritan (2003). A partir de uma linguagem de influência 

aristotélica-tomista, Maritan tenta estabelecer uma reflexão de apego ontológico sobre a natureza, diferenciando a 

filosofia da natureza das ciências da natureza, pois estas ciências tratariam metodologicamente os fenômenos em 

termos empíricos (Chamming’s, 2003, p. 10). 
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vinculados à adoção de determinados valores cognitivos [...] que também constituem componentes 

centrais de imagens de ciência” (Abrantes, 2016, p. 16). 

Em resumo, as imagens de natureza e de ciência se mostram como ferramentas conceituais para a 

formulação de interpretações da história das ideias relacionas às ciências e que em muitas situações 

não são somente científicas ou somente filosóficas, pois envolve uma abordagem mais ampla, 

aceitando, ao mesmo tempo, como objeto de investigação o que é organizado e o que é difuso na 

prática da ciência. 

Seria possível se perguntar sobre qual é a distinção entre a proposta metodológica de Abrantes 

e aquelas já consagradas no campo da análise epistemológica e histórica da ciência. Um exemplo 

é o caso da filosofia de Thomas Kuhn. No entanto, concebemos aqui que existe diferença entre o 

conceito de paradigma e os de imagens, como sugeridas acima. Seja qual for a abordagem adotada 

por Kuhn para o termo paradigma,4 esse conceito está ligado a uma busca por coerência, por 

elementos coesos que unificam e que, quando substituídos por outro paradigma, observa-se a 

revolução nas ciências. A diferença com Abrantes repousa no fato de que com o conceito de 

imagem pretende-se considerar de modo mais equilibrado, de mesma importância, não somente o 

que é explicito, mas também o que está implícito, tácito na atividade científica. Além disso, a 

coesão não é algo assumido como um dos pontos principais. Segundo Abrantes: “...diferentes 

imagens podem superpor-se, havendo tolerância com respeito a inconsistências” (Abrantes, 2016, 

p. 12). Assim, tanto a imagem de natureza como o de ciência parecem ser mais abrangentes do 

que o conceito de paradigma. O tácito e o explícito são abordados de modo a evitar a exigência 

de apresentação das coerências internas das sistematizações.5 

Portanto, tais imagens permitem perguntar sobre as influências mútuas exercidas por diferentes 

abordagens e que coexistiriam, mesmo sendo contraditórias entre si. Para Abrantes, essa 

metodologia pode explicar muitos eventos históricos da ciência que não são possíveis quando 

buscamos as coerências internas no processo de mudanças cientificas, como é caso – no nosso 

modo de ver – das descrições das fases das estruturas das revoluções científicas, apresentadas por 

Kuhn.6 

 
4 Seja a partir “matriz disciplinar”, conceito de “exemplar” ou ainda de “léxico” científico. 

5 Não se pode afirmar que estamos interpretando a proposta de Kuhn como sendo uma filosofia, sobre a atividade 

científica, que ignora o que está além daquilo que se apresenta de maneira explicita em um conjunto completo de 

regras. Kuhn, por exemplo, em As estruturas das revoluções científicas, concorda com Michael Polanyi que o 

sucesso na atividade do cientista “...depende do ‘conhecimento tácito’, isto é, do conhecimento adquirido através da 

prática e que não pode ser articulado explicitamente” (Kuhn, 2006, p. 69). Isto é, Kuhn aceita a existência de um 

“conhecimento tácito”, resultado de uma prática, porém impossível de ser organizado em um conjunto de regras. 

Diferentemente disso, o que Abrantes pretende com o termo “tácito” não está limitado a um conhecimento adquirido 

na prática. Mais que isso, trata-se dos constituintes que os praticantes da ciência assumem sem saber (ou seja, de 

modo inconsciente), e que podem conter inconsistências, mas definem o que é a natureza e a ciências para eles. 

6 Além disso, também é necessário esclarecer que Kuhn usa o termo “imagem” para se referir a concepções sobre a 

ciência. Nas suas palavras: “Se a história fosse vista como um repositório par algo mais do que anedotas ou 

cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina” 

[ênfase nossa] (Kuhn, 2006, p. 19). Contudo, diferentemente de Abrantes, Kuhn não usa o termo como chave 

metodológica para a análise da história da ciência. 
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Por último, cabe agora explicar em qual sentido a análise das abordagens de Simondon e de 

d’Alembert, acerca do automatismo, fará uso da metáfora da imagem. Abrantes, de fato, parece 

assumir que imagem de ciência e de natureza são correlatos. Contudo, não parece existir uma 

obrigação, quanto à inteligibilidade, de que ambos sempre devem ser apresentados ao mesmo 

tempo. É nesse sentido que justificamos o nosso recorte. Será abordado, no que segue, aquilo que 

diz respeito à questão de como Simondon e d’Alembert compreendem o que é a natureza. A 

proposta da imagem de natureza será útil nessa empreitada. Isso não significa que se assume como 

sendo impossível a elucidação da imagem de ciência que esses autores adotaram. Só se acredita 

que, para isso, haveria a necessidade de adentrar em aspectos filosóficos e científicos de tais 

autores, que extrapolam o objetivo da investigação aqui. Simplesmente parte-se de uma das 

concepções principais de Simondon para justificar percurso que será realizado: os objetos técnicos 

são mediadores entre o homem e a natureza. Aqui, muito mais do que o conceito de ciência (ainda 

que possa estar de alguma maneira relacionado), parece ser mais imediato – e urgente – 

problematizar o que se entende por natureza. 

3. D’Alembert e o pato mecânico, de Vaucanson 

Dito isso, cabe agora voltar a atenção para um estudo de caso histórico. D’Alembert foi um dos 

principais filósofos que se dedicou a pensar as filosofias de Descartes e de Isaac Newton, sobre a 

natureza. Sua importância não se resume nas obras, acerca da matemática e da mecânica, que o 

tornaram famoso, na Europa do século XVIII. Como se sabe, sua participação foi fundamental na 

constituição de um dos projetos mais ambiciosos dos séculos das luzes: a obra monumental dos 

volumes da Encyclopédie.7 

3.1 D’Alembert e o verbete sobre o autômato 

É em um dos volumes publicados da Encyclopédie que d’Alembert fornece uma descrição dos 

inventos de Jacques de Vaucanson. No verbete autômato (Diderot, d’Alembert, 2017b, pp. 70-74), 

d’Alembert faz referência a dois inventos de Vaucanson: o pato mecânico e o tamborileiro 

[tocador de tambor].8 

Antes de classificar esses objetos como autômatos, d’Alembert – além de se referir à origem 

grega do termo “autômato” (αὐτόματον) – fornece uma definição geral do conceito. Nesse sentido, 

autômato é “engenho que se move por si mesmo, ou máquina [machine] que traz em si o princípio 

 
7 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers, [Enciclopédia, ou dicionário razoado 

das ciências, das artes e dos ofícios] éd. Denis Diderot & d’Alembert, 17 vols. (Paris, 1751–1772). 

8 Ainda que a ênfase no verbete seja dada a esses dois inventos, d’Alembert menciona outro autômato de Vaucanson. 

Trata-se do tocador de flauta, de 1737. Quando d’Alembert descreve o tamborileiro, ele o faz comparando como o 

tocador de flauta. Contudo, a atenção parece ser dada mais ao tamborileiro e, talvez, o motivo para isso é o tocador 

de flauta ter sido o invento mais conhecido, considerando seus aspectos técnicos. Vaucanson se tornou famoso ao 

apresentá-lo em sessões para um público geral e para pessoas especializadas no assunto. A mecânica, isto é, o 

funcionamento desse flautista ficou conhecida graça à publicação de Vaucanson: Le mécanisme du fluteur automate 

(1738). Esse texto foi publicado pela Academia Real de Ciência (na França), instituição na qual Vaucanson obteve 

um posto, em 1741, disputando a vaga com Denis Diderot. Isso assegura que houve um público erudito que teve 

acesso a obra de Vaucanson. Para mais informações sobre o reconhecimento de Vaucanson no ambiente acadêmico 

de sua época: cf. Landes, 2012. 
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de seu movimento”. Se os inventos de Vaucanson são autômatos, o aspecto fundamental para 

defini-los como tal é a presença neles de seu “princípio do movimento”. Isso quer dizer que 

residiria nos autômatos o agente responsável para produzir movimentos. Contudo, ter em si o que 

permite isso, conferindo autonomia para realizar ações, não é uma atribuição óbvia para objetos 

artificiais. Na história do pensamento, isso foi algo atribuído apenas aos seres vivos. É nesse 

sentido que os autômatos foram tratados muito mais como objeto de lendas, ou fábulas, do que 

artefatos reais. D’Alembert parece ter ciência da dificuldade, uma vez que, ainda no início do 

verbete, ele menciona o “pombo voador”, supostamente construído pelo matemático da Grécia 

antiga Arquilas de Tarento. No entanto, os inventos de Vaucanson não são tratados como fábulas. 

Para isso, um dos motivos é d’Alembert ter presenciado o funcionamento de um dos autômatos.9 

Como o propósito aqui direciona-se para perceber com d’Alembert interpreta a busca pela 

similaridade entre o autômato e os seres vivos, será suficiente avaliar sua apresentação do pato 

mecânico. 

Primeiramente, d’Alembert descreve o pato como sendo capaz de realizar as funções de beber, 

comer e digerir, já que há nele a representação dos mecanismos das vísceras. É evidente em seu 

texto a ênfase dada ao processo de copiar a natureza. Há a comparação cujo objetivo é fazer com 

que o pato mecânico imite pato natural: 

Imita-se com exatidão a operação de todas as partes necessárias a essas ações. O pato alonga o pescoço 

para comer grãos que lhe são oferecidos, engole-os, digere-os, e os expele, devidamente digeridos, pelas 

vias costumeiras. São copiados, a partir da natureza, todos os gestos de um pato que intensifica os 

movimentos de sua goela quando engole grãos com avidez, lançando-os no estômago, onde o alimento 

é digerido, como em animais verdadeiros, por meio de dissolução e não por trituração. A matéria 

digerida no estômago é conduzida por tubos, assim como, nos animais, pelas tripas, até o ânus, onde há 

um esfíncter que faculta sua eliminação [ênfase nossa] (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). 

Aqui é flagrante o uso de termos que denunciam a admiração de d’Alembert a respeito da 

similaridade entre os patos: ele encontra no pato mecânico os mesmos processos presentes no pato 

vivo; e para copiar a natureza com exatidão, exige-se observá-la atentamente. É nesse sentido que 

d’Alembert faz questão de afirmar que Vaucanson somente confeccionou tal artefato mecânico – 

de modo a realizar movimentos semelhantes aos do animal –após ter examinado os patos da 

natureza “com a mais estrita atenção” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 73). 

Por sua vez, o mais interessante da descrição do pato não é apenas a constatação da similitude 

entre autômato e animal vivo. Percebe-se um tom elogioso por parte de d’Alembert. Não se trata 

de ironia. Há aprovação e admiração que vão além de encontrar no pato mecânico as operações 

dos animais. D’Alembert afirma que existem defeitos no pato. O autômato não realiza todo o 

 
9 No verbete Androide, d’Alembert afirma ter presenciado, em 1738, o funcionamento do tocador de flauta, sendo o 

motivo para evitar interpretá-lo como objeto de fábula. Diferente disso, agora ele passa a ser objeto de estudo 

científico. Assim, no verbete, o Androide é um termo correlato ao termo autômato. Há indicação de d’Alembert, ao 

descrever o autômato, para consultar a entrada sobre o Androide: “Androide é um autômato com figura humana que, 

por meio de certos dispositivos devidamente arranjados, age e realiza outras funções aparentemente similares às do 

homem” (Diderot, d’Alembert, 2017b, nota 1, p. 71). É de nosso interesse reforçar que d’Alembert, nessa definição, 

interpreta o androide como um autômato de figura humana. O tocador de flauta (bem como o tamborileiro) é um 

objeto mecânico construído na comparação com as ações realizadas por seres vivos. Essa é uma característica 

importante e, como veremos na sequência de nossa análise, comum ao pato construído por Vaucanson. 
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processo digestivo com perfeição. Contudo, mais do que o autômato em si, D’Alembert parece 

admirar o próprio Vaucanson: “O autor não pretende que essa digestão seja perfeita, capaz de 

produzir sangue e sucos para a nutrição do animal. Seria deselegante censurá-lo por essa 

imperfeição” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). A aprovação aparece porque o trabalho 

realizado estaria norteado por um recorte de objetivos que Vaucanson soube alcançar com êxito. 

No lugar de reproduzir tudo o que faz do pato natural ser o que é, Vaucanson obtém sucesso em 

copiar a natureza, pois ele foca em alguns aspectos do processo de digestão desse animal.10 É assim 

que se manifesta o otimismo d’Alembert. A aprovação parece se confirmar inclusive quanto às 

imperfeições do pato mecânico, pois ele também sugere melhorias para aproximar ainda mais os 

movimentos do pato mecânico com os do pato real: 

Seria desejável que o pato autômato fosse dotado de outros meios para abocanhar os grãos, que os 

aspirasse diretamente até o estômago, e aí, num espaço exíguo, fosse construído um laboratório químico, 

para decompor as principais partes dos grãos e permitir que elas fossem expelidas, por meio de 

circunvoluções das tripas, na extremidade do corpo oposta à boca (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 72). 

Ora, esse aperfeiçoamento indica que d’Alembert não é desfavorável em aproximar ainda mais o 

que é construído pelo homem com o que é natural. Ele aprova fazer o pato mecânico ser mais 

parecido com o que se encontra na natureza. Assim, com essa descrição do pato mecânico, já é 

suficiente para apresentar alguns resultados importantes da investigação proposta aqui: 

a) Apesar de encontrar imperfeições no pato, d’Alembert o concebe como fazendo parte de 

um projeto a ser desenvolvido. Há uma aprovação para desenvolver mais mecanismos 

que aumentem a autonomia de tal máquina, tornando-a semelhante ao ser vivo; 

b) O que é natural apresenta-se como referência, como algo a ser estudado e copiado; 

c) Há um sentimento de otimismo quanto à possibilidade de copiar a natureza e de 

desenvolver tais mecanismo autômatos. 

Diante de tais tópicos, algumas questões podem ser formuladas. Uma vez que o pato vivo faz parte 

da natureza, o que é a natureza, para d’Alembert? O que existe nessa concepção de natureza que 

alimenta a perspectiva otimista para o aperfeiçoamento do autômato? Como resposta pode-se 

afirmar que há uma imagem de natureza que sustenta o modo como d’Alembert interpreta seu 

conceito de autômato. Para esclarecer o que é essa imagem, será necessário abordar mais detalhes 

do pensamento de d’Alembert. 

3.2 D’Alembert e a mecânica da natureza 

Mais alguns verbetes da Encyclopédie, escritos por d’Alembert, permitem ilustrar sua concepção 

de natureza. Um deles é o próprio verbete natureza.11 Em uma leitura rápida, torna-se difícil 

perceber o que o próprio d’Alembert propõe para o termo, pois sua apresentação mais parece uma 

 
10 D’Alembert afirma que Vaucanson desejava imitar, de modo mais restrito, a “mecânica da ação” da digestão sob 

três aspectos: 1) o ato de engolir os grãos; 2) sua maceração, cocção ou dissolução; 3) seu expelimento, 

sensivelmente modificado. 

11 Acerca da história do verbete natureza: cf. Pimenta, 2017. 
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enumeração dos diferentes usos do termo, realizados por diversos autores da história da filosofia, 

desde Aristóteles até pensadores de sua época. Contudo, algo chama a atenção. Ali afirma-se: 

Natureza significa por vezes o sistema do mundo, a máquina do universo ou a reunião de todas as coisas 

criadas. É nesse sentido que nos referimos ao autor da natureza, que chamamos o Sol de olho da 

natureza, pois ilumina o Universo, e de pai da natureza, pois torna a terra fértil ao aquecê-la, assim 

como dizemos da fênix ou da quimera, que elas não existem na natureza (Diderot, d’Alembert, 2017a, 

pp. 121-122). 

Por um lado, aqui encontramos a natureza descrita como uma composição que tem uma 

organização, dando o sentido de sistema. Por outro, temos a natureza como uma obra criada por 

um autor e que intervém nela. Considerando o que afirma Pimenta (2017, p. 142), o conceito de 

sistema deve ser tomado com cuidado: 

Basta lembrar as páginas do Discurso preliminar (1751) dedicadas ao estado das ciências na época da 

Enciclopédia, onde d’Alembert alerta para os perigos da presença do “espírito de sistema na Física”, 

que, com suas ousadas visões, se antepõe à cuidadosa aplicação do cálculo na explicação dos fenômenos 

(Pimenta, 2017, p. 142). 

O que está em questão é a visão crítica de d’Alembert quanto ao estudo dos fenômenos. Em tal 

sentido, o verbete está tomando um direcionamento semântico do termo “natureza” para restringi-

lo ao mundo da física, pautada na aplicação da matemática para explicar os fenômenos. Tais 

“sistemas” se ariscariam em formular conjecturas, hipóteses, não necessariamente derivadas dessa 

maneira de estudar a física. A matemática, desse modo, tem papel central para a sua concepção de 

natureza. Para d’Alembert, “...o que a Física e o cálculo não podem conhecer, pela verificação 

experimental de parâmetros regulares em fenômenos, não é cognoscível” (Pimenta, 2017, p. 

144).12 

É bem provável que d’Alembert tenha herdado a discussão sobre o uso da matemática – 

fornecendo um sentido restrito do termo “natureza” – das obras de Descartes e de Newton. Tais 

autores abordaram o uso da matemática na investigação da natureza. Além disso, eles desejaram 

saber quais as consequências da abordagem matemática para compreender a ação de Deus sobre a 

natureza. É nessa perspectiva que o segundo aspecto da citação (mencionado acima sobre o verbete 

natureza) torna-se relevante: há um Deus que é “autor” e que intervém também na natureza. Um 

dos temas centrais da disputa entre Descartes e Newton foi a mecânica, cujo problema foi o de 

saber como interpretar as leis do movimento à luz de questões teológicas. Vários dos trabalhos de 

d’Alembert tratam da mecânica, tentando resolver conflitos interpretativos resultantes de questões 

acerca do movimento e da ação de Deus na natureza. 

De modo mais específico, um dos tópicos trata da existência de verdades necessárias e 

contingentes na natureza. A questão aborda o problema de como Deus teria introduzido verdades 

necessárias (ou não) na natureza. Considerando a análise de Abrantes (2016, pp. 144-145), 

d’Alembert, em sua resposta, parece aceitar uma mistura dos pensamentos de Descartes e de 

Newton. Em um sentido que tende mais para o cartesianismo, a natureza contém verdades 

 
12 Em sua reflexão sobre as concepções de natureza, Pimenta compara a posição de d’Alembert com as visões de 

Buffon e de Diderot. No caso de Buffon, haveria um viés diferente, encaixando-se nessa crítica de d’Alembert quanto 

ao conceito de sistema. Buffon tenta extrapolar o mundo da física, ou seja, em alguma de suas reflexões, a definição 

de natureza “começa pela Física, mas logo passa à Metafísica, onde permanece” (Pimenta, 2017, p. 143). 
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necessárias, compreensíveis em termos de leis. Essas leis – tais como as leis do choque – resultam 

da própria natureza da matéria, por isso são necessárias, ou seja, não poderiam ser de outro modo. 

Em outro sentido, em um viés mais newtoniano, há leis na natureza – tais como as leis da gravidade 

– que expressam um dinamismo resultante da vontade de Deus e, desse modo, não são necessárias, 

pois são impossíveis de serem apreendidas do ponto de vista de suas causas.13 Em resumo, pode-

se afirmar que a natureza, para d’Alembert, é dotada de movimento, fazendo com que suas leis 

surjam de algo que depende só dela e de algo que também a extrapola (voluntarismo divino). 

Contudo, algo comum a essas leis é a sua apreensão racional via matemática. Isso nos permite 

retomar o tema do automatismo. 

Na própria Encyclopédie, o verbete mecânica foi escrito por d’Alembert. O texto começa 

dizendo que mecânica é “parte das Matemáticas mistas que considera o movimento e as forças 

motrizes, sua natureza, leis, e efeitos em máquinas” (Diderot, d’Alembert, 2017a, p. 119). Estudar 

o que causa os movimentos (ou seja, os princípios do movimento) é o objetivo da mecânica. É 

importante notar que na definição incluem-se as máquinas como objeto de estudo dessa área. 

Porém, de onde vem tal interpretação da mecânica? Uma resposta possível encontra-se no próprio 

verbete. D’Alembert faz referência ao Prefácio, publicado na 1ª edição, de 1687, dos Princípios 

matemáticos da filosofia natural, de Newton. Nesse texto, Newton também apresenta a mecânica 

como um tipo de área de estudo que investiga o movimento a partir de seus princípios, ou seja, a 

partir das forças responsáveis por causar o movimento. O mais importante é que o estudo do 

movimento se estrutura como uma “mecânica racional” expressa em linguagem matemática. Em 

tal visão, a natureza, por conter movimento, possuiria seus princípios enquanto “princípios 

matemáticos”. Contudo, Newton não deixa de se referir às máquinas: elas teriam em comum com 

a natureza o próprio movimento. Elas, portanto, podem ser estudas em termos matemáticos. Além 

disso, uma vez que Deus criou a natureza de modo perfeito, as máquinas para serem perfeitas 

devem se aproximar da própria natureza. Newton afirma que a destreza do artesão implica em 

objetos mais perfeitos (próximos da natureza) ou menos perfeitos (mais afastados da natureza); e 

os raciocínios matemático poderiam ajudar o artesão a aperfeiçoar seus artefatos. 

3.3 D’Alembert e a imagem de natureza 

Com essas considerações surgem elementos suficientes para construir algumas conclusões a 

respeito da abordagem de d’Alembert sobre o autômato e a natureza. 

Primeiro, pode-se afirmar que há uma imagem de natureza assumida que, de modo explícito, 

aceita a existência de constituintes na natureza passíveis de serem compreendidos 

matematicamente. A natureza é acessível à razão. A concepção newtoniana do uso da matemática 

tem grande peso na interpretação. A mecânica pode ser estudada matematicamente. Agora, quanto 

 
13 Nas palavras de d’Alembert: “Quando perguntamos se as leis do movimento são verdade necessária, só estão em 

questão aquelas pelas quais o movimento se comunica de um corpo a outro; e de forma alguma aquelas em virtude 

das quais um corpo parece se mover sem nenhuma causa de impulsão. Essas são, por exemplo, as leis da gravidade 

(les lois de la panteur), supondo-se, como muitos filósofos acreditam hoje em dia, que essas leis não têm o impulso 

por causa. Nessa suposição, é evidente que as leis em questão não poderiam ser, em nenhum sentido, de verdade 

necessária; e a queda dos corpos graves seria uma consequência de uma vontade imediata e particular do Criador” 

(D’Alembert, apud Abrantes, 2016, p. 145). 
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ao autômato, uma vez que é dotado de um princípio de movimento, ele pode ser tratado como 

objeto da mecânica.14 

No entanto, por que d’Alembert não sugere o aperfeiçoamento do pato mecânico, via 

linguagem matemática? Está claro que, pelo verbete mecânica, isso poderia ser feito. Talvez uma 

possível resposta é a tentativa de d’Alembert seguir o próprio estilo de Vaucanson que, por sua 

vez, não forneceu interpretações matemáticas, ao estilo newtoniano, de seus inventos.15 Assim, 

quanto ao autômato, mesmo que a descrição do pato mecânico não seja feita em termos 

matemáticos, está em questão a possibilidade de revelar os princípios que geram seus movimentos. 

Explicitar seu mecanismo internos, como eles estão conectados etc. – produzindo uma cadeia de 

causa e efeitos –, é uma espécie de demonstração do movimento. É em tal perspectiva que 

d’Alembert usa o conceito de “princípios do movimento”, para os autômatos. Vaucanson é um 

excelente artesão, pois compreendeu como acontecem os movimentos internos nos seres vivos. 

Mesmo que de modo mais restrito, o trabalho de Vaucanson está cumprindo o que a imagem de 

natureza assumida por d’Alembert contém: identificar os mecanismos, na natureza, passíveis de 

serem compreendidos e copiados. Disso poderíamos sugerir que tal imagem trata a natureza como 

uma espécie de máquina. É por isso que, na época de d’Alembert, foi comum comparar a natureza 

a uma espécie de relógio com mecanismos internos de funcionamento perfeito, internamente bem 

conectados.16 

Contudo, o que é possível de ser identificado como elemento tácito em tal abordagem da 

natureza? Pode-se afirmar que a própria concepção otimista de “copiar” a natureza, ou seja, como 

tarefa executável, atua de modo implícito. Em outras palavras, a imagem de natureza, para 

d’Alembert, assume a concepção de que a solução para os objetos artificiais resulta da análise da 

natureza. Assim, ela tem um grau de “perfeição” que deve ser tomado como referência. O 

otimismo de d’Alembert fundamenta-se nesse ponto. O próprio Newton dá o indicativo de que a 

natureza é uma obra perfeita de Deus e que deve ser considerada como parâmetro. Portanto, a 

concepção de autômato está condicionada a uma concepção de natureza que implica tratá-lo como 

algo executável. Além disso, o aumento de sua autonomia não somente significa aproximá-lo da 

natureza. É algo compreendido como desejável e, confiantemente, factível. 

Será visto no que segue que tal perspectiva otimista sobre a máquina mudou. A questão é saber 

o porquê. Vale agora considerar as críticas de Simondon a esse respeito, de uma maneira que 

forneça a compreensão da relevância da própria natureza (no sentido de imagem de natureza 

 
14 D’Alembert, no verbete, chega a mencionar que alguns autores já interpretam de desse modo: “Alguns autores 

incluem na categoria de autômatos os instrumentos de mecânica postos em movimento por molas, pesos internos 

etc., como relógios de parede ou de pulso” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). 

15 Um exemplo é o próprio texto sobre o tocador de flauta. Ali Vaucanson detalha os mecanismos sem recorrer à 

linguagem de estilo matemático e que configuraria uma “mecânica racional”. 

16 Assim, concordamos com a interpretação de Chabot sobre o contexto em que se insere d’Alembert: “O Iluminismo 

apoia as técnicas e o retorno à natureza. Ele não vê oposição entre essas duas direções: as técnicas prolongam a 

natureza. O século ainda é marcado por Descartes. Ele vê o mundo como um relógio com movimentos regulares. As 

estações, a matéria e o corpo humano trabalham mecanicamente. Relojoeiros e outros técnicos estão apenas imitando 

a natureza... Eles não são demiurgos, e a técnica não desperta nenhuma consciência ruim” (Chabot, 2003, p. 34). 
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proposta aqui) para a sua abordagem do conceito de máquina. De outra maneira: Simondon tem a 

mesma imagem de natureza que d’Alembert? 

4. Simondon e o automatismo 

O desafio de compreender o que Simondon assume por natureza exige que se investigue, ainda 

em sua concepção, o que é o objeto técnico. Por sua vez, interessa tratar aqui do objeto que permite 

fazer a comparação com a interpretação de d’Alembert sobre o autômato. Para isso, o automatismo 

mostra-se fundamental, pois, como será visto, ele está relacionado ao modo como a cultura trata o 

robô. Já foi afirmado que Simondon se mostra crítico quanto à perspectiva da cultura que assume 

a busca pelo puro automatismo como uma meta. Ao refletir sobre máquinas, Simondon faz menção 

à existência de um mito entorno do conceito de robô (Simondon, 2012, p. 11). Seu objetivo é 

denunciar a cultura que desconhece os seres técnicos, a ponto de alimentar o desejo por uma 

máquina dotada do mais elevado nível de automatismo. 

Assim, para tornar a apresentação mais clara possível, adotar-se-á como estratégia primeiro 

discutir alguns conceitos que iluminam qual é o significado da crítica à cultura quanto ao conceito 

de robô. Após isso, será abordado o automatismo e sua relação como o conceito de informação. 

4.1 A cultura e o conceito de robô 

A palavra “cultura” contém diferentes formas de ser interpretada. No pensamento de Simondon, 

há uma complexa rede conceitual ligada ao termo. Não obstante, uma interpretação que é suficiente 

para os objetivos aqui é aquela que entende a cultura enquanto “mundo das significações” 

(Simondon, 2012, p. 10). Isso quer dizer que a cultura reconhece a presença de uma realidade 

humana em determinados objetos – como os objetos sagrados e estéticos. Há significação na 

medida em que se observa neles a presença de valores humanos. 

Ora, é justamente isso que, no contexto do século XX, a cultura não estaria fazendo com 

relação aos objetos técnicos. Tais objetos estão excluídos da cultura, não possuindo realidade 

humana, e, portanto, podendo ameaçar a realidade humana. Desse modo, caberia à cultura se 

apresentar como um sistema de defesa, que coloca a missão de proteger o homem das técnicas. 

Contudo, ao mesmo tempo que rechaça os objetos técnicos, a cultura não os deixa de valorizá-

los minimamente. Ainda que desprovidos de valores humanos em um sentido amplo, eles podem 

ser reconhecidos em termos de “uso” ou “função útil” (Simondon, 2012, p. 10). A cultura parece 

não ter a capacidade de eliminar a técnica definitivamente, porque a própria humanidade conseguiu 

obter alguns benefícios com ela. 

Resumindo, para Simondon, há um “desequilíbrio”, isto é, uma espécie de ambiguidade. Por 

um lado, na cultura, esvazia-se os objetos técnicos de significado humano, atribuindo somente 

valor em termos de utilidade; e, por outro, há quem reconhece tal utilidade e prega a sua 

importância somente a partir desse ponto de vista. Isso pode ser exemplificado pela figura do 

tecnocrata que, por um desejo de poder, “idolatra a máquina” enquanto algo capaz de ser 

dominado para realizar os seus desejos. 

De acréscimo, há outro conceito importante comprometido com a ambiguidade dada ao objeto 

técnico. Trata-se do conceito de “robô”. Simondon se refere ao objeto que é ao mesmo tempo 
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resultado do desenvolvimento técnico – porque é uma máquina – e ainda alvo da imaginação, do 

estímulo da ficção, da arte e da ilusão. A cultura alimenta a ideia da existência de máquinas que 

teriam a capacidade de interioridade similar à humana. O que resulta disso é um novo sentido para 

o conceito de escravidão. O homem, influenciado pela ambiguidade da cultura, quer dominar a 

máquina, cuidando para ela não adquirir características humanas que as tornem hostis, agressivas 

e se rebelem contra os humanos. Mas, além disso, o homem quer que as máquinas se submetam 

aos desejos humanos: 

O homem que quer dominar seus semelhantes suscita a máquina androide. Ele abdica, então, diante dela 

de sua humanidade e a delega. Ele busca construir a máquina de pensar, sonhando poder construir a 

máquina de querer, a máquina de viver, para ficar atrás dela sem angústia, liberado de todo perigo, 

isento de todo sentimento de fraqueza e triunfando pelo que mediatamente ele inventou (Simondon, 

2012, pp. 10-11). 

Para Simondon, a tese de que o robô pode adquirir uma interioridade, como a humana, nada mais 

é do que um mito, um produto imaginário. Isso significa que tal robô nunca existiu; e sugerir sua 

existência no futuro parece ainda alimentar esse mito. 

Mas o que sustenta a interpretação errônea do robô? Para Simondon, a resposta é o 

desconhecimento, a ignorância acerca dos objetos técnicos. Então, é no contexto do diagnóstico 

da existência de uma versão mítica do robô na cultura que Simondon faz um dos seus mais 

importantes esclarecimentos: o robô é interpretado erroneamente pelo desconhecimento do 

conceito de automatismo. 

4.2 O automatismo e a abertura e fechamento da máquina 

O termo automatismo aparece pela primeira vez no MEOT no contexto da explicação, de 

Simondon, de como a cultura está alienada da realidade dos seres técnicos. Um dos motivos é a 

associação que ela faz entre o conceito de “perfeição técnica” e a busca pelo aumento e 

aperfeiçoamento do automatismo. Quem não conhece o significado de automatismo – 

exemplificado pelo tecnocrata que “idólatra da máquina” – pode interpretar o aumento de 

automatismo como aperfeiçoamento da máquina. O robô, na versão mítica, seria a máquina 

perfeita e puramente automática, podendo até comandar outras máquinas: “...por um acréscimo e 

um aperfeiçoamento de automatismo, chegaríamos a reunir e interconectar todas as máquinas entre 

si de maneira a construir uma máquina de todas as máquinas” (Simondon, 2012, p. 12). 

Contudo, o que de fato significa automatismo? Primeiramente, percebe-se que o conceito 

descreve algo que pertence à máquina, ou seja, sem automatismo não há máquinas. Porém, 

Simondon ainda afirma que, na interpretação equivocada de automatismo, “se esconde um 

verdadeiro erro lógico”. O porquê está na diferença em que Simondon estabelece entre os conceitos 

de “máquina aberta” e “máquina fechada”. A abertura e o fechamento da máquina são conceitos 

apresentados para indicar a capacidade de a máquina de trocar “informação”. Essa troca diz 

respeito ao meio externo a ela, onde estão o homem e outras máquinas. Assim, a perfeição técnica 

supõe que a máquina se abra, ou seja, torne-se sensível às informações vindas do exterior. O erro 

lógico é pressupor o aumento de automatismo, que aponta para o fechamento da máquina, e ao 

mesmo tempo supor que ela se torna autônoma o suficiente para comandar outras máquinas, que, 

por sua vez, exige a comunicação com o exterior. 
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Em resumo, sobre o fechamento da máquina, as seguintes palavras de Simondon nos permitem 

compreender o que está questão: “Uma máquina puramente automática, completamente fechada 

sobre si mesma num funcionamento pré-determinado, só poderia fornecer resultados sumários” 

[ênfase nossa] (Simondon, 2012, p. 12). De modo indireto, é possível perceber que ali há uma 

definição de automatismo. Tal definição contém a ideia de que uma máquina detém um 

funcionamento interno a ela e que é determinado por uma programação, permitindo agir, dar 

resultados que ainda estão previstos na programação. Nesse sentido, o automatismo parece ser 

visto com a capacidade de uma máquina realizar movimentos já previstos e que permite fornecer 

respostas também esperadas. Portanto, o aumento de automatismo significa elevar a capacidade 

de ação autônoma que é, antes de tudo, determinada e esperada. Isso implica em fechamento, uma 

vez que os resultados surgem de algo imposto internamente à máquina e sem que possam ser 

alterados em uma possível interação com o exterior. É contraditório, desse modo, querer a 

“máquina de todas as máquinas” – que pressupõe máquinas conectadas trocando informação – e 

querer dar autonomia a ela, tornando fechada a partir de uma programação prévia em relação às 

ações que poderá realizar. 

Ora, o robô presente no mito é a manifestação imaginária de uma máquina fechada. É desejo 

do puro automatismo elevado em um grau absoluto. 

A partir disso, pode-se expandir a reflexão feita por Simondon a dois tópicos: a) um deles é 

sobre a possibilidade de identificar o conceito de autômato, apresentado por d’Alembert, como 

fazendo parte do mito do robô; b) o outro é saber em qual sentido Simondon interpreta a perfeição 

da máquina. 

Quanto ao primeiro, é necessário relembrar que d’Alembert expressa um desejo de 

aperfeiçoamento das ações do pato mecânico. Trata-se de melhorar os mecanismos internos do 

pato para que ele realize de maneira mais adequada as ações relacionadas à ingestão de grãos. É 

possível aplicar a isso o conceito de automatismo. O aspecto do funcionamento interno do pato 

mecânico está determinado a realizar ações para entregar determinados resultados esperados. 

Quanto d’Alembert sugere um aperfeiçoamento dessa ação, ele o faz esperando a entrega de 

resultados melhores. Ele espera que o pato possa imitar melhor a digestão do pato vivo, o que 

permite concluir que o desejo de d’Alembert é pelo aumento de automatismo do pato. Isso implica 

no fechamento da máquina, algo que mostra uma esperança de alcançar o pato autômato perfeito, 

sendo cópia perfeita do animal.17 

 
17 Pode-se reforçar o autômato, na perspectiva d’Alembert, compromete-se com o conceito de máquina fechada, 

predeterminada em seus movimentos, a partir do comentário de Wiener à caixa de música: “Consideremos a 

atividade das figurinhas que dançam no topo de uma caixa de música. Movem-se de acordo com um padrão, mas 

trata-se de padrão estabelecido de antemão e no qual a atividade pretérita das figuras não tem praticamente nada a 

ver com o padrão de sua futura atividade. A probabilidade de que venham a divergir desse padrão é nula. Há uma 

mensagem, efetivamente, mas ela vai da maquinaria da caixa de música até as figuras, e ali se detém. As figuras 

propriamente ditas não têm qualquer outra comunicação com o mundo exterior que não seja esse estágio 

unidirecional de comunicação com o mecanismo preestabelecido da caixa de música. São cegas, surdas e mudas e, 

em sua atividade, não se podem desviar, o mínimo que seja, do padrão convencional” (Wiener, 1968, pp. 21-22). É 

possível afirmar que há uma similaridade como Wiener interpreta aqui esse autômato e o conceito de máquina 

fechada segundo Simondon. O pato é algo como a caixa de música, entrega somente resultados sumários, previstos 

na configuração interna de seus mecanismos. 
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Portanto, mesmo não contendo uma perspectiva negativa quanto a um possível aumento de 

automatismo do pato, d’Alembert aparenta se comprometer com o mito do robô. Não há receito 

pelo aperfeiçoamento do autômato. D’Alembert parece acreditar no alcance da autonomia absoluta 

do pato, na medida em que Vaucanson deveria aproximar mais e mais o autômato do que se 

encontra na natureza. 

Passando agora para o segundo tópico, Simondon defende um conceito de perfeição que 

associa à máquina uma necessidade de abertura: a máquina com alta tecnicidade deve ser aberta, 

isto é, ela deve ser capaz de “ser sensível a uma informação exterior”. Só é possível estabelecer 

conjuntos de máquinas conectadas se elas forem capazes de trocar informação. Nisso Simondon 

compromete-se com algumas das teses defendidas pela cibernética. 

Norbert Wiener, considerado o pai da cibernética, estabelece a cibernética como um campo de 

pesquisa, cujo foco se dá na comunicação e, por sua vez, no controle que pode ser estabelecido 

entre as seguintes relações: homem e máquina; máquina e homem; máquina e máquina (Wiener, 

1968, p. 16).18 Para Wiener, as máquinas automáticas devem ser dotadas de sensores, que 

permitem a elas a realização de ações complexas: 

Uma ação complexa é aquela em que os dados introduzidos, (a que chamamos entrada [input]) para 

obter um efeito sobre o mundo exterior – efeito a que chamamos saída [output] –, podem implicar um 

grande número de combinações (Wiener, 1968, p. 23). 

O que está em jogo é a aceitação de que as máquinas possuam automatismo, ou seja, sejam 

programadas. Contudo, essa programação não pode impedir que as máquinas se ajustem de acordo 

com o que acontece no meio. Há algo esperado como resultado, porém isso pode variar, ou seja, 

as máquinas devem ser capazes se ajustar conforme o que elas recebem como informações do 

meio. Wiener chama isso de realimentação [feedback]. Os resultados que as máquinas entregam 

dependem do que elas recebem por meio de seus sensores. São eles que autuam como porta de 

entrada para as informações que apontam para a resposta que a máquina deverá entregar. 

Quanto a Simondon, ele está assumindo que nos conjuntos técnicos existam essas máquinas 

capazes de realimentação, uma vez que elas possuem os sensores. No entanto, além disso, há ali 

sempre a presença do homem, relacionando-se com o conjunto. Ele é um organizador permanente, 

que comanda, mas principalmente interpreta as informações trocadas com as máquinas. Assim, a 

alta tecnicidade só é alcançada quando as máquinas equilibram automatismo e abertura para 

estabelecer troca de informação: 

A máquina dotada de alta tecnicidade é uma máquina aberta, e o conjunto das máquinas abertas supõe 

o homem como organizador permanente, como intérprete vivo das máquinas umas com relação às 

outras. Longe de ser o vigia de um grupo de escravos, o homem é o organizador permanente de uma 

sociedade dos objetos técnicos que precisam dele... [ênfase nossa] (Simondon, 2012, p. 12). 

 
18 Não cabe realizar aqui um detalhamento das discordâncias entre as teses de Simondon e a teoria cibernética de 

Wiener. É suficiente ressaltar que Simondon se recusa a colocar no mesmo nível ontológico seres vivos e objetos 

técnicos, apesar se comunicarem. O mito do robô é exemplo disso, ou seja, o robô não é um ser no mesmo sentido 

que o homem é. A cibernética parece reduzir máquinas e seres vivos a um plano comum: ambos os seres se 

definiriam pela troca de informação, controle etc. 
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Atribuir ao homem a categoria de intérprete significa que a própria máquina pode emitir 

informações não esperadas pelo homem. A isso Simondon chama de “margem de indeterminação”. 

Contudo, o que precisamente Simondon está considerando como informação? Focaremos nesse 

aspecto de modo a observar que a teoria da informação adota por ele revela uma nova concepção 

de máquina e, por sua vez, de natureza. É disso que será possível explicitar a imagem de natureza, 

para Simondon. 

4.3 O conceito de informação 

No interior do MEOT, há várias menções aos trabalhos dos teóricos da informação. Dentre eles 

está o próprio Norbert Wiener. Além disso, Simondon faz referência à concepção que adota a 

eletricidade como um canal de informação. Os motores a vapor, desenvolvidos principalmente no 

século XIX, cuja característica principal é a troca de energia, enfatizam principalmente os “canais 

energéticos”. Por outro lado, considerando o contexto do século XX, surgem equipamentos que 

trabalham com correntes energéticas débeis, porém capazes de emitir e receber sinais elétricos 

(Simondon, 2012, pp. 185-186). Tais equipamentos fazem parte da era da informação, algo 

impossível na era dos motores a vapor, cuja ênfase é dada na eficiência energética. 

Simondon sugere que os sinais trocados por equipamentos (que contêm peças para emissão e 

recepção de sinais) permitem constatar que a informação deve ser considerada a partir de um 

antagonismo (Simondon, 2012, pp. 186-187). 

Em um primeiro sentido, a informação diz respeito à sua grande possibilidade de variação 

(modificações das escalas de frequências do sinal emitido). Essa variação não dependeria da 

eficiência energética. A novidade disso é a necessidade de diferenciar o canal energético e o de 

informação. A eficiência de ambos não se corresponde, ou seja, um canal pode emitir sinais 

elétricos, sendo um bom emissor de informação. Contudo, uma vez que os sinais são 

energeticamente fracos, ele não é um bom canal energético. 

Por outro lado, a informação deve conter uma regularidade (uma ordem, um estereótipo). 

Nesse aspecto, a informação não se identifica com o puro acaso. Em outras palavras, nesse segundo 

aspecto, para Simondon: “...a informação é, então, aquilo que possui regularidade, uma 

localização, um domínio definido, um estereótipo determinado pelo qual a informação se distingue 

do puro acaso” (Simondon, 2012, p. 187). O puro acaso ou a aleatoriedade de um sinal é o que 

Simondon chama de ruído. Assim, a informação se diferencia dos ruídos nas emissões, já que 

nestes não há uma ordenação previsível. O estereótipo é próprio da informação. 

Considerando essa “dupla cidadania” da informação, é nesse sentido que Simondon afirma que 

ela é um “meio caminho entre o puro acaso e a regularidade absoluta”. Em um sinal emitido, dever 

haver alguma regularidade na frequência. Contudo, essa regularidade não deve eliminar a 

possibilidade de existir, no que é emitido, algo de imprevisível. A informação reside nesse meio 

termo.19 

 
19 Para tornar mais precisa a distinção, Simondon aponta para três conceitos envolvidos ali. São eles: o puro acaso, a 

forma e a informação. A forma diz respeito à regularidade absoluta do que é emitido. “Absoluto” deve ser 

interpretado como algo que a pura regularidade. A informação extrapola isso. Deve incluir o imprevisível, pois a 

informação é a “variação da forma”. 
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No entanto, o que é esse imprevisível existente na informação? A resposta está relacionada à 

possibilidade de estabelecer reinterpretações das regularidades encontradas na informação. Trata-

se da “margem de indeterminação” da informação, das variações da regularidade estabelecidas e 

que permitem outras interpretações. Para Simondon, é essa característica que faz do homem um 

dos polos importantes para estabelecer o sentido de existência dos objetos técnicos. É o homem 

que reinterpreta a regularidade presente na informação. As variações presentes na informação são 

dadas na perspectiva humana, pois máquinas entre si, sem o humano, se relacionam em termos de 

pura regularidade. O exemplo dado, por Simondon, diz respeito ao esquema de funcionamento da 

máquina de calcular: 

As máquinas de calcular modernas não são puros autômatos; elas são seres técnicos que, acima de seus 

automatismos de adição [...], possuem possibilidades muito vastas de comutação de circuitos, que 

permitem codificar o funcionamento da máquina restringindo sua margem de indeterminação. É graças 

a essa margem primitiva de indeterminação que uma mesma máquina pode extrair raízes cúbicas, ou 

traduzir um texto simples composto de um pequeno número de palavras e de formas de uma língua para 

outra (Simondon, 2012, p. 13). 

Somente o homem é capaz de reinterpretar o esquema de funcionamento da calculadora, em termos 

de informação, a ponto de torná-la uma máquina tradutora. Eis um dos sentidos de abertura da 

máquina: a abertura aponta para a troca de informação permitida pela máquina que, por sua vez, 

está ligada à possibilidade de reinterpretações de seu funcionamento. 

4.4 Simondon e a imagem de natureza 

Agora podemos avaliar como as reflexões de Simondon sobre o automatismo se relacionam com 

um conceito de natureza. No que foi visto, de modo imediato se constata a relação entre o homem 

e máquina. É somente na constituição dessa relação que é possível considerar a máquina em termos 

de informação. 

Na introdução ao MEOT, Simondon qualifica os objetos técnicos como mediadores entre o 

homem e a natureza. Isso quer dizer que a troca de informação realizada entre eles representa 

também uma maneira de o homem acessar a natureza. Simondon chega a criticar o “humanismo 

fácil” – que cria uma cultura de defesa do homem capaz de alimentar o mito do robô por 

desconhecer os objetos técnicos. Tal humanismo faz uma oposição entre cultura e técnica; ele 

esconde que o mundo dos objetos técnicos contém “uma realidade rica em esforços humanos e em 

forças naturais” (Simondon, 2012, p. 9). Por conter esses dois elementos é que o objeto técnico se 

torna um mediador. No entanto, tal objeto não é um objeto natural, ele é construído em relação ao 

meio natural. Existe troca de informação com o meio porque o objeto técnico contém em si 

aspectos da natureza. Desse modo, é necessário reforçar que, ao reconhecer essa riqueza em forças 

naturais, Simondon assume que o objeto técnico concentra em sua constituição algo da própria 

natureza. Portanto, não há como compreender a constituição desses objetos sem conceber o que é 

a natureza. 

Assim, qual concepção de natureza está em questão? Vale ressaltar que há uma mudança aqui. 

O conceito de natureza não é o mesmo que aquele assumido por d’Alembert. As teorias da 

informação, consideradas por Simondon, surgiram em um contexto de novas abordagens da 

natureza. O próprio Wiener faz menção a isso. A física newtoniana, que predomina entre os séculos 
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XVII e XIX, descreve um universo no qual tudo ocorre precisamente de acordo com leis. Trata-se 

de “um universo compacto, cerradamente organizado, no qual todo futuro depende estritamente 

de todo o passado” (Wiener, 1968, p. 9). No contexto da física do século XX, essa atitude deixou 

de ser aceita. Mencionando os trabalhos de Bolzmann e de Gibbs sobre uma física fundamentada 

em análises probabilísticas, Wiener agora considera a concepção de um “universo contingente”: 

Havia, na realidade uma importante restrição estatística implícita na obra de Newton, embora o século 

XVIII, que vivia de acordo com Newton, a ignorasse. Nenhuma medição física é jamais precisa; [...]. 

Isso significa apenas que conhecemos, não as condições iniciais completas, mas algo acerca de sua 

distribuição. Por outras palavras: a parte funcional da Física não pode furtar-se a considerar a incerteza 

e contingências dos eventos. O método de Gibbs foi o de apresentar, pela primeira vez, um método 

científico bem definido para levar em consideração essa contingência (Wiener, 1968, pp. 10-11). 

Dado que as condições iniciais das quais se projetam os eventos futuros são conhecidas de maneira 

limitada, tais eventos não são previsíveis com absoluta segurança. Descrever o universo em termos 

probabilísticos pressupõe assumir que não há uma precisão descritiva completa de seus eventos. 

Portanto, o projeto moderno – que compara a natureza a um relógio passível de ser compreendido 

completamente a partir de seus princípios elementares – é encarado como uma tarefa impossível 

no contexto dessa nova abordagem probabilística da natureza. 

Além disso, essa concepção física contém uma perspectiva entrópica. Na natureza, há uma 

espécie de confronto entre ordem e desordem. A partir de princípios da termodinâmica, assume-

se que os sistemas energéticos naturais ordenados tendem ao decaimento, à desordem. Gibbs teria 

encontrado um modo de medir essa desordem, denominando isso como entropia.20 

A informação relaciona-se com os aspectos entrópicos da natureza. Para Simondon (como 

visto na seção anterior), a informação constitui-se em estereótipo, em uma organização que pode 

ter uma certa variação. Ela se opõe à desordem, ao caos. Sendo assim, a máquina, quanto aberta à 

informação, toma para si a condição de ser organizadora. Ela torna-se negadora da entropia 

(neguentrópica). Só outro ser é comparável à máquina quanto a se opor à desordem. Esse ser é o 

organismo vivo: 

A máquina como elemento do conjunto técnico se torna aquilo que aumenta a quantidade de informação, 

aquilo que aumenta a neguentropia, aquilo que se opõe à degradação da energia: a máquina, obra de 

organização, de informação, é, como a vida e com a vida, aquilo que se opõe à desordem, ao nivelamento 

de todas as coisas que tende a privar o universo de poderes de mudança. A máquina é aquilo pelo qual 

o homem se opõe à morte do universo; ela ralenta, como a vida, a degradação da energia, e se torna 

estabilizadora do mundo (Simondon, 2012, pp. 17-18). 

Aqui não há oposição entre homem (enquanto ser vivo) e máquina. O que existe é um esforço 

comum entre eles contra uma tendência da natureza para a desordem. Ademais, é necessário ter 

atenção para não interpretar a relação entre natureza, homem e máquina como uma simples 

oposição entre ordem e desordem. Simondon não está afirmando uma oposição entre pura ordem 

(homem e máquina) e pura desordem (natureza). Para ele, a natureza tende ao aumento da entropia; 

e isso é pressupor um processo, isto é, que ela contém alguma ordem que está a caminho da 

degradação. Por sua vez, os organismos vivos e as máquinas não são pura ordem. Eles se 

 
20 “Conforme aumenta a entropia, o universo, e todos os sistemas fechados do universo, tendem naturalmente a se 

deteriorar e a perder a nitidez, a passar de um estado de mínima a outro de máxima probabilidade; de um estado de 

organização e diferenciação, em que existem formas e distinções, a um estado de caos e mesmice. No universo de 

Gibbs, a ordem é o menos provável e o caos o mais provável” (Wiener, 1968, p. 14). 
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constituem, sim, de maneira organizada e, por isso, contêm em si informação. Todavia, há um grau 

de imprevisível, de desordem neles; e, caso não houvesse aquilo que permite variações na 

informação, Simondon não poderia atribuir aos objetos técnicos novas interpretações. Em outras 

palavras: quando Simondon relaciona a margem de indeterminação à máquina, observa-se que 

isso só é possível na medida em que o imprevisível seja possível. Há um contingente na maneira 

de interpretar a máquina. Logo, o que é comum à natureza e às máquinas e seres vivos é o embate 

entre ordem e desordem. Enquanto um lado luta para manter a ordem, o outro tende 

espontaneamente para a desordem. 

Assim, cabe agora tratar de como o conceito de “imagem de natureza” se aplica à filosofia de 

Simondon. Está evidente que a abordagem de sua teoria da informação, relacionada aos objetos 

técnicos, revela uma relação com a natureza em termos de indeterminação. Simondon parece 

assumir conscientemente, assim como outros teóricos da informação, que a natureza é contingente. 

Ela possui um devir, isto é, um modo de vir a ser que contém o imprevisível. Por sua vez, se esse 

aspecto é fundamental para a imagem de natureza com que Simondon se compromete, o que 

extrapola isso (tornando-se um ponto tácito em sua abordagem) é a influência exercida, por tal 

imagem, na sua concepção de máquina. Para Simondon, existe um modo de ser que é próprio da 

máquina. Constituindo-se enquanto artificial, ela não é e não pode se tornar um objeto natural, 

ainda que ela contenha em si alguns aspectos do que existe na natureza. A crítica de Simondon ao 

mito do robô reforça a sua interpretação de que máquinas são objetos distintos dos seres naturais. 

Essa separação entre os dois domínios é resultado da própria evolução técnica após o século XIX: 

“...a relação com o mundo natural foi perdida, e os objetos técnicos tornaram-se objetos artificiais 

que distanciaram o homem do mundo” (Simondon, 2012, p. 126). A máquina nasce em tal contexto 

de “artificialização” do objeto técnico. 

Não obstante, Simondon, assim como d’Alembert, possui um desejo de aproximar os objetos 

técnicos da natureza. Sua imagem de natureza influencia a concepção de máquina, no sentido de 

que ela não deve ser similar ao que é natural. Isso está mais próximo da pretensão moderna de 

autômato. O que Simondon agora pretende é aproximar a máquina da natureza em termos de 

harmonização. A máquina deve ser aberta às informações exteriores a tal ponto de que, quanto 

melhor isso acontece, mais ela está integrada ao meio natural.21 

Assim, “ser mediador” é ser capaz de estar harmonizado nas trocas de informação que 

acontecem entre o homem, a máquina e a natureza. Portanto, para Simondon, há um desejo 

implícito de fazer a máquina se aproximar da natureza. Sem isso corre-se o risco de interpretar 

equivocadamente o “sentido dos objetos técnicos” (Simondon, 2012, p. 9). A cultura alienada está 

 
21 Outro conceito de Simondon que poderia reforçar essa interpretação é o de concretização. Resumidamente, isso 

relaciona-se com o trabalho de Simondon no sentido de que ele se orienta a partir de uma metodologia que trata da 

gênese dos objetos técnicos. O método genético investiga não o objeto técnico ele em si, descolado da sua linha 

evolutiva. Há um elemento temporal presente em cada objeto que, de certo modo, mostra o processo com que o 

esquema de funcionamento dos objetos vai se arranjado internamente a tal ponto de que há objetos mais coerentes 

internamente do que outros. Essa coerência se traduz em dizer que o objeto é mais concreto do que outros. Isso 

implica estar mais integrado com o meio natural em que objeto atua. Há nisso uma investigação do processo de 

individuação dos objetos técnicos. A máquina, assim, é entendida em seu processo evolutivo e o conceito de 

automatismo apresenta-se como aquilo que permite diferenciá-las de objetos técnicos mais elementares, menos 

individuados e concretos. Acerca disso: cf. Simondon, 2012, pp. 21-27. 
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influenciada pela outra concepção de aproximação da natureza que reforçou o desejo pelo puro 

automatismo, professando isso equivocadamente como algo fundamental para uma evolução 

técnica. Tal aspecto não cabe no projeto de Simondon, já que está em jogo outra imagem de 

natureza relacionada à constituição do que ele entende por máquina. 

5. Considerações finais 

Com isso podemos finalizar a reflexão sobre o automatismo e seus possíveis desdobramentos 

conceituais. Foi encontrada uma similaridade entre Simondon e d’Alembert. Ambos propõem uma 

aproximação do objeto técnico com a natureza. Contudo, por que foi possível uma defesa do 

trabalho de Vaucanson, por parte de d’Alembert, que tende ao puro automatismo? A resposta 

repousa na própria noção de natureza. Como o homem é o intérprete da máquina, ele não a 

interpreta sem, em muitos momentos, aplicar o que ele entende por natureza. Seu aperfeiçoamento 

depende de a máquina imitar a natureza. Ela é o referencial para conduzir a evolução da máquina. 

Diferentemente disso, Simondon concebe a natureza a partir de sua contingência. A natureza não 

é o referencial para que a máquina consiga imitar. Há um modo próprio de ser da máquina que 

apreende em si “alguns” elementos naturais, ou seja, as tais “forças naturais”, como visto acima. 

A imagem de natureza assumida aponta para a aproximação entre natureza e máquina no sentido 

de troca de informação. Quanto mais integrada, harmonizada for essa troca, mais a máquina, 

enquanto objeto técnico, atua como mediadora entre o homem e a natureza. 

Portanto, pode-se dizer que nos dois autores estudados (d’Alembert e Simondon) o conceito 

de máquina – e de autômato – é influenciado, tácita ou explicitamente, pela imagem de natureza. 

Isso permite afirmar que não há uma concepção de máquina sem uma imagem de natureza 

exercendo sua influência. 

Bibliografia 

Abrantes, P. C. Imagens de natureza, imagens de ciência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2016. 

Barthélémy, J. H. Simondon et la question des âges de la technique. Revue Appareil, varia arti: 1-8, 2008. 

Chabot, P. La Philosophie de Simondon. Paris: Vrin, 2003. 

Chamming’s, L. Prefácio à nova edição. Em: Maritain, J. A filosofia da natureza [1935]. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 

São Paulo, SP: Edições Loyola, 2003. 

Diderot, D. & D’Alembert, J. L. R. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios, vol. 3: 

Ciências da natureza. Pimenta, P. P. & de Souza, M. G. (orgs.). São Paulo, SP: Editora Unesp, 2017a. 

Diderot, D. & D’Alembert, J. L. R. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios, vol. 6: 

Metafísica. Pimenta, P. P. & de Souza, M. G. (orgs.). São Paulo, SP: Editora Unesp, 2017b. 

Kuhn, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 9ª ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2006. 

Landes, J. B. Vaucanson’s Automata as Devices of Enlightenment. Sjuttonhundratal 8: 50-59, 2012. 

Maritain, J. A filosofia da natureza [1935]. Trad. L. P. Rouanet. São Paulo, SP: Edições Loyola, 2003. 

Pimenta, P. P. Metafísicas da natureza na época das luzes (Diderot, D’Alembert, Buffon). Literatura e Sociedade 25: 

140-152, 2017. 



Simondon e d’Alembert: uma análise do verbete “autômato”, da Encyclopédie 159 

 

 

Simondon, G. Du mode d’existence des objets techniques [1958]. 5ª ed. Paris: Aubier, 2012. 

Wiener, N. Cibernética e Sociedade: O uso humano de seres humanos. 1ª ed. São Paulo: Editora Cultrix, 1968.


