
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Bolhas algorítmicas e NoSQL: internet como máquina autopoiética1 

 
Mario Alberto Pires de ARRUDA2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 

 

 

Resumo 

 

A partir da problemática dos espaços de interação orientados por algoritmos na internet, 

que tem sido chamados de bolhas dos filtros (PARISER, 2012), propomos uma escavação 

documental em relação ao desenvolvimento da máquina NoSQL, tecnologia que agencia 

os modos de gerenciamento de bancos de dados contemporâneos que concernem à 

internet. Ao verificarmos as forças que conduziram sua criação, evidenciamos a partir das 

teorias de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012) tanto a ação humana como componente 

do maquinismo da internet como uma dimensão assignificante e não humana que 

contribui para a produção de sentido contemporânea. A análise sob essa perspectiva 

propicia relacionar a internet com as lógicas autopoiéticas trabalhadas por Humberto 

Maturana e Francisco Varela (1998) e posteriormente por Guattari (2012). 
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Introdução  

 A internet tem se mostrado uma máquina que traduz o mundo em sua linguagem, 

sua alimentação é a atualização organizada do caos do mundo para a lógica digital. Aos 

modos de uma organização autopoiética, ela pode ser vista como um organismo que se 

mantém vivo pela produção de componentes causada pelos mais diferentes encontros com 

outros meios, hábitos, corpos, limites infraestruturais, características espaciais e 

temporais dados por interações humanas e não humanas.  

 Para analisar tal perspectiva, nos será cara a problemática dos sistemas 

autopoiéticos desenvolvidos por Maturana e Varela (1998) a partir do domínio biológico, 

e posteriormente trabalhado por Félix Guattari (2012) para tratar da produção de 

subjetividades. Entretanto, aqui trataremos do funcionamento autopoiético dos sistemas 

provocando uma torção em sua constituição para pensarmos as redes de comunicação 

online, que tem sido chamadas criticamente de bolhas dos filtros (PARISER, 2012) ou 

bolhas algorítmicas como viemos adotando. Para que isso se dê, propomos o 
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entendimento da internet como uma “máquina” (DELEUZE; GUATTARI, 2012) e as 

redes de comunicação em sua dimensão territorial, contendo regimes de signos 

específicos modelizantes e modelizados em relação à interação dos usuários da internet.  

 Para embasar nosso desenvolvimento, operaremos um método de escavação 

documental em torno do maquinismo da internet no que toca ao gerenciamento de seus 

bancos de dados, partindo da proposição tradicional desse gerenciamento, que deu origem 

ao sistema SQL, e sua transformação em NoSQL, agenciada pelos limites e necessidades 

infraestruturais da internet. O foco nesse estrato da tecnologia digital deve-se ao nosso 

objetivo de provocar um maior esclarecimento em relação às diferenciações imanentes 

que vem constituindo a internet como meio de comunicação produzido por interação. 

Mais do que isso, procuramos evidenciar a semiótica da internet, que tendo em vista seus 

processos de comunicação humanos e não-humanos, dá a ver que é uma máquina de 

significação e modelização que também agenciada por semióticas assignificantes.   

 

Máquina de bolhas 

 A internet, de ferramenta ideal para a concretização da utopia de um novo mundo 

sem a influência direta dos Estados, tem se tornado recentemente a ferramenta ideal de 

controle das subjetividades por grandes empresas. Esse controle vem hoje em forma de 

modulação e acontece em uma dimensão extremamente individual e personalizada, 

através da constituição de espaços de visibilidade e enunciação onde só visualizamos 

dados e perfis pessoais que tenham relação com o que já interagimos anteriormente. Essa 

lógica é dada pelos “filtros bolha” (PARISER, 2012), algoritmos produzidos pela 

frequência e tipo de interação que determinam o que é relevante para nós no grande fluxo 

de informações online. Esses espaços, chamados de bolhas dos filtros por Pariser (2012), 

reduziriam a possibilidade de interação com dados que contenham formas e conteúdos 

diferentes daqueles que temos estabelecido conexão ao longo de nosso uso dos sites de 

redes sociais.  

 Em termos teóricos, as bolhas dos filtros podem ser entendidas como territórios 

existenciais com códigos e regimes semióticos bastante especializados. Segundo Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, “O território é primeiramente a distância crítica entre dois seres 

de mesma espécie: marcar suas distâncias” (2012, p. 134). Ao mesmo tempo em que 

separa, reúne corpos, a partir de semelhanças entre eles. Sendo assim, é parte de um 

processo duplo de abertura e segmentação, desterritorialização e reterritorialização, que 
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pode ser entendido pelo que chamamos de “agenciamento de corte” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012).  

 O agenciamento de corte de um território online é a ramificação de uma nova 

bolha algorítmica que emerge de outra mais antiga devido a um processo de reorganização 

após um período de desequilíbrio. Se dá uma espécie de autonomização de dados em 

relação às lógicas de organização antigas, se reterritorializando em uma outra disposição. 

É importante notar que uma desterritorialização é inevitavelmente acompanhada por uma 

reterritorialização.  

Diagrama 1: desterritorialização – agenciamento de corte

 

Fonte: ARRUDA, Mario (2017) 

Portanto, na definição de território existencial já vislumbramos que ele deva ser 

considerado um espaço transitório, com diferenciação imanente tanto por agenciamentos 

internos quanto externos. E esses agenciamentos seriam da ordem de um maquinismo, o 

qual advém da definição de máquina como o componente que produz ou corta fluxos, ou 

seja, “as máquinas são sempre chaves singulares que abrem ou fecham um agenciamento, 

um território” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.156, grifo dos autores). Tal dinâmica 

será aprofundada no subcapítulo Internet como máquina autopoiética.  

Antes disso, cabe salientar que a influência dos filtros bolha tem sido discutidos 

primordialmente em torno do uso dos sites de redes sociais como Facebook e Twitter, e 

sua existência já está comprovada pela análise de redes, como podemos observar no caso 

da polarização política contemporânea que vivemos no Brasil e sua recursiva produção 

de espaços de interação apartados (RECUERO et al, 2017).  Tal perspectiva parece ser 
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decorrente do modo com que Pariser (2012) cunha o termo bolha dos filtros, mirando 

uma designação das redes de comunicação já formadas em sua dinâmica no interior dos 

sites de redes sociais.  

É então a partir das bolhas dos filtros, um efeito na superfície de interação 

cotidiana nos sites de redes sociais, que buscaremos visualizar em profundidade a 

problemática espacial da internet, tendo em vista o seu próprio maquinismo. Ao nosso 

ver, a bolha dos filtros é apenas um estrato da problemática agenciada pelo sistema de 

gerenciamento de dados contemporâneo. Por isso, para evidenciar o agenciamento que 

temos constituído e sua diferença em relação a Eli Pariser (2012), aqui trataremos cada 

rede de comunicação pelo termo bolha algorítmica, já que temos como objetivo 

enxergarmos a dinâmica da produção de espaços online em consonância com o modelo 

de gerenciamento de dados chamado NoSQL, o qual tem servido como base para a 

construção dos gerenciadores da maioria dos sites de redes sociais.  

 Veremos a seguir como funciona esse gerenciamento, mas já adiantamos que o 

foco de análise será a materialidade de relações constituída pela máquina NoSQL que se 

desdobra em bolhas algorítmicas. Desse modo, buscamos evidenciar uma parte da 

imanência que constitui a internet, sem, no entanto, encerrar a discussão devido ao pouco 

espaço que temos diante dos limites modelizados pelo formato de artigo.  

 

NoSQL: velocidade e capacidade de organização de dados semi-estruturados  

 No desenvolvimento do que vem a ser chamado de banco de dados temos o 

encontro da visão matemática com o sentido oriundo de linguagens diversas, um encontro 

entre os estratos da ciência e da linguagem. Quando recorremos à literatura da teoria da 

computação, encontramos definições que dão a ver as relações entre tecnologia e 

comunicação, evidenciando que as regulações em nosso mundo são orientadas por 

hibridizações diversas e que é por meio delas que se expandem e se modelam as 

possibilidades comunicativas. Uma das definições clássicas mais esclarecedoras sobre 

isso é a de que “um banco de dados é uma coleção lógica e coerente de dados com algum 

significado inerente. Uma organização de dados ao acaso (randômica) não pode ser 

corretamente interpretada como um banco de dados” (ELMASRI; NAVATHE, 2005, 

p.4). Na concepção do conceito de banco de dados, o processo de armazenamento não 

existe sem a necessidade de organização. E essa necessidade de organização é o que 

constitui a semiótica da internet.  
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 A teoria da computação nos mostra que “a definição de um banco de dados implica 

especificar os tipos de dados, as estruturas e as restrições para os dados a serem 

armazenados” (ELMASRI; NAVATHE, 2005, p.5). Entretanto, para que isso ocorra é 

necessário que se estabeleçam quais atributos serão levados em conta para que se monte 

a tabela de relações que vão compor o banco de dados: o esquema é R(A1, A2,..., An). A 

montagem de um banco fica subjugada ao processo de modelização daquilo que 

armazena. A relação então não opera a partir de um conjunto de características formados 

a priori, mas se organiza justamente pela proposição do programador de um conjunto 

específico do que vem a ser chamado de atributo, o qual “corresponde a alguma 

propriedade de interesse que ajuda a descrever uma entidade” (ELMASRI; NAVATHE, 

2005, p.4). Portanto, a constituição do banco de dados tradicional é oriunda de uma 

organização prévia e desejavelmente complexa para abarcar o maior tipo de caraterísticas 

(valor) dos objetos que exercem função de entidade.  

 Já nos bancos de dados da internet contemporânea, percebemos que as relações 

de cada arquivo são orientadas não por um único programador (o que seria humanamente 

impossível tamanha a enxurrada de dados e sua complexidade), mas por milhões de 

pessoas simultaneamente. São todos os usuários da internet que organizam os dados: 

fazem isso a partir de qualquer performance online – empregamos aqui o termo 

performance para qualquer ação, como cliques, postagens, compartilhamentos, buscas ou 

visualizações. Isso quer dizer que ao interagir na internet estamos constituindo a 

organização de seu banco de dados. Devido à essa lógica, não existe um fora da 

organização, mas, pelo contrário, o caos do mundo se organiza ao ser expresso 

digitalmente. A substância do mundo toma forma através da máquina social, o banco de 

dados.  

 Foi a web 2.0 o estopim dessa reviravolta nos modos de estruturação dos bancos 

de dados. Caracterizada principalmente pelo sistema informático ter incorporado recursos 

de interconexão e compartilhamento e ter constituído o que veio a ser chamado de 

arquitetura da participação (PRIMO, 2007), a web 2.0 com a criação dos sites de redes 

sociais trouxeram problemas insolúveis para os tradicionais bancos de dados relacionais 

e seu sistema de gerenciamento, a chamada SQL3. Esse sistema é uma forma de 

estruturação e pesquisa dos bancos de dados relacionais, que funciona geralmente como 

uma ferramenta de gerenciamento que busca e organiza todos os dados em um único 

                                                 
3 Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada. 
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servidor – possivelmente um megacomputador. Isso se deve a um desenvolvimento que 

tinha como objetivo a segurança e a organização, ideal para “dados que possuem uma 

estrutura fixa, bem definida e com tipos de dados simples, como os dados gerados e 

manipulados por aplicações convencionais de bancos de dados (ex: sistemas de controle 

de estoque e folha de pagamento)” (LÓSCIO et al, 2011, p. 17). Sendo assim, os bancos 

de dados relacionais ofereciam limites às necessidades criadas pelos sites de redes sociais 

no que toca à facilidade de acesso, ao tipo e tamanho de armazenamento, à flexibilização 

do sistema, à velocidade e ao tipo de dados suportados. Isso quer dizer que em termos da 

teoria da computação, o que se buscava desenvolvendo novas ferramentas de 

gerenciamento e constituição dos bancos de dados tendo em vista as necessidades criadas 

naquele momento eram vantagens como “alta disponibilidade, escalabilidade, esquema 

flexível, alta performance e gerenciamento de dados semi-estruturados” (LÓSCIO et al, 

2011, p. 17). E o que aglutinou essas vantagens foram os sistemas NoSQL4, cujos 

principais desenvolvedores são justamente as empresas que comandam as maiores redes 

sociais online: Facebook, Google e Amazon. 

 Como veremos, a retrospectiva dos bancos de dados tradicionais e o 

esclarecimento dos motivos de desenvolvimento dos sistemas de gerenciamento NoSQL 

torna possível a visibilização de alguns rastros das características e das funções da internet 

demandadas pelos sites de redes sociais contemporâneos. A necessidade de alta 

disponibilidade, aumento da escalabilidade e da performance, ou seja, a demanda por 

facilidade de acesso de dados em larga escala com tempo reduzido dá a ver que os sites 

de redes sociais tanto buscam tornar possíveis os compartilhamentos de dados de modo 

fácil e rápido quanto analisá-los instantaneamente. Estruturalmente isso se torna 

necessário para que os dados que cheguem possam adquirir seu lugar ideal no banco de 

dados (o que toma forma como bolha algorítmica) sem que o todo seja desorganizado ou 

gere falhas. Comercialmente isso se torna importante para que as empresas envolvidas 

obtenham mais e mais dados referentes às tendências mundiais e que possam utilizar as 

estatísticas em favor de seus interesses. No entanto, esse objetivo demanda que se 

aumente incessantemente a potência de armazenamento de dados, ou melhor, a 

escalabilidade do sistema.  

                                                 
4 A “tradução mais aceita no momento é Not only SQL ou sistemas pós-relacionais” (QUEIROZ et al, 

2013, p. 483). 
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 Quando se necessita de maior espaço para dados, é possível utilizar dois 

processos: a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal (QUEIROZ et al, 2013). 

A escalabilidade vertical corresponde à substituição do servidor por um mais potente e de 

última geração, já a escalabilidade horizontal corresponde à adição de computadores de 

todo tipo (dos mais potentes aos tipos pessoais). A partir das estruturas de bancos de dados 

relacionais que operam com SQL só é possível utilizar o modo vertical devido à sua 

estrutura rígida. A escalabilidade vertical foi a solução mais utilizada por muito tempo, 

até que se esgotaram as possibilidades de aperfeiçoamento de hardware devido à 

disponibilidade energética e climática para se manter megacomputadores sempre mais 

potentes e velozes. Assim, demandou-se a utilização da escalabilidade horizontal, a qual 

necessita de outro método de armazenamento, chamado de banco de dados distribuídos. 

Isso quer dizer que os dados passariam a ficar descentralizados e é aqui que os NoSQL’s 

substituíram os SQL’s e os bancos de dados relacionais. Diante de tal passagem, vemos 

que tanto as limitações tecnológicas quanto as possibilidades oferecidas pelos recursos 

naturais e energéticos são parte de uma semiótica assignificante que constitui a internet.  

 Na escalabilidade horizontal, o lugar dos dados não é mais um único servidor, mas 

um grande conjunto deles, chamado cluster ou comumente nuvem. Para o gerenciamento 

dessa rede de servidores, os NoSQL’s possuem um mecanismo de replicação de 

fragmentos de dados em mais de um servidor, possibilitando que, mesmo que um dos 

servidores caia, o sistema continue funcionando. Isso quer dizer que os dados estão 

fragmentados em diversos servidores que precisam se comunicar para que os sites gerem 

fluxos informacionais. Percebemos com isso mesmo uma territorialização espacial das 

bolhas algorítmicas.  

 Outro fator que visibiliza o modo de comunicação dos bancos de dados é a 

necessidade de flexibilidade do sistema e de gerenciamento de dados semi-estruturados. 

Os sites de redes sociais recebem diariamente valores que não condizem a uma relação 

completamente estruturada, mas pelo contrário, os valores são na maioria das vezes 

parciais e mutáveis. Isso decorre do fato de que somos atores diretos na construção de 

como os objetos são alocados. Formamos as relações entre objetos quaisquer (chamados 

entidades quando representados dentro dos bancos de dados) quando os expressamos em 

movimentos online. Usando a internet, estamos transpondo continuamente as relações 

materializadas no mundo para a digitalidade.  
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Tendo em vista que a grande maioria de objetos e manifestações do mundo podem 

ser pesquisados e encontrados na internet, já se pode observar a influência do arquivo da 

internet como um arcabouço cultural que influencia nas noções de mundo e de realidade 

que estão em vigor. Entretanto, continuamos gerando eventualmente novos atributos 

quando especificamos algum objeto representado (entidade) sob um novo ponto de vista, 

ou seja, quando olhamos determinado objeto a partir de um contexto específico.  

 Diante disso, o sistema NoSQL foi desenvolvido de modo a possibilitar mudanças 

na estrutura da organização dos dados a qualquer momento. Seu esquema se flexibiliza e 

se atualiza diante das interações e também possibilita que diversos tipos de dados possam 

ser incorporados aos bancos, que em determinado momento só aceitavam a valoração 

textual. Como podemos ver na tabela 1, o sistema NoSQL é capaz de discernir os tipos 

de dados, podendo abarcar mesmo representações imagéticas, audiovisuais e sonoras.   

Tabela 1: Tipos Geométricos Básicos da SFS-SQL 

 

Fonte: QUEIROZ et al, 2013, p. 482 

 Ainda sobre o processamento de dados semi-estruturados e a flexibilização do 

sistema, é importante notar que uma das características do NoSQL é admitir diferentes 

valores para um mesmo atributo, ou seja, dois endereços para uma mesma pessoa, como 

vemos na tabela 2, por exemplo. O que proporciona tal vantagem é que o tipo de NoSQL 

baseado em colunas tem como um dos fatores de indexamento de dados o momento 

temporal de sua inserção, chamado timestamp. Esse quesito é muito importante para o 

bom funcionamento do sistema já que uma ação qualquer só pode ser efetuada pelos 

gerenciadores se sua resposta for o consenso de um único valor (LÓSCIO et al, 2011). É 

então o processo de consenso (MOZZAQUATRO et al, 2014) que exige a organização 

dos dados a ponto de se tornar possível a verificação das variáveis disponíveis para 

encontrar as diferenças entre os dados. A partir disso, podemos inferir que o tempo 

cronológico é questão fundamental para a comunicação dos bancos de dados e se torna 
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fator crucial também para a organização dos fluxos informacionais nos sites de redes 

sociais.  

Tabela 2: Banco de dados baseado em colunas com mais de um valor para um mesmo 

atributo 

 

Fonte: LÓSCIO et al, 2011, p. 7 

 Ainda sobre a resistência a falhas nos bancos de dados, é interessante notar que 

são as diferenças que garantem a certeza e o consenso sobre a validade de um dado. E 

elas, as diferenças, só podem se mostrar para os bancos de dados se operarem através de 

entidades, atributos e valores que em determinado momento não serviam como 

parâmetro de análise. Logo, quanto mais se inserem novos dados, mais se fortifica o 

sistema por assumir suas características, transformando-as em parâmetros de análise. 

Entretanto, em última instância, é o tempo o atributo onipresente nos bancos de dados.  

 

Materialidade das relações e a modelização da diferença 

Tendo em vista a estrutura analisada, é preciso evidenciar que tanto os perfis 

pessoais e suas interações quanto os objetos digitais (como a página de uma empresa, de 

um artista ou simplesmente uma imagem) são entidades que reúnem dados sobre outros 

dados e perfis. Portanto, um dado também interage ao ser circulado por algoritmos, ou 

melhor, a circulação algorítmica faz com que os dados interajam e constituam relações. 

A interação pode ser entendida mesmo como a produção de relações. A bolha algorítmica 

então é a materialização espacial das relações constituídas pelos movimentos da ação 

humana e da ação da própria tecnologia. Portanto, não se pode colocar o ser humano no 

centro dos movimentos contemporâneos. A internet age modelizando os seres humanos 

através da produção de redes de comunicação, as bolhas algorítmicas, assim como as 

ações desse encontro podem derivar modificações nos bancos de dados através da adição 

ou subtração de valores, atributos e entidades. É por meio da comunicação dessas 

instâncias que as análises dos sistemas NoSQL podem gerar os algoritmos que constituem 

os fluxos de circulação de informação na internet. É o cruzamento dos fragmentos de 
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dados oriundos dos rastros de interações que caracteriza a identidade de cada dado online 

bem como a bolha algorítmica hoje também agencia as identidades humanas.  

 Portanto, a internet é uma estrutura orientada por uma inteligência artificial que 

produz comunicação entre os bancos de dados. É claro que os dados se expressam de 

diversas formas (vídeos, sons, músicas, textos, links), mas se tentarmos abstrair um nível 

mais acima do meio, encontraremos a matemática que orienta os bancos de dados, ou 

seja, os algoritmos conduzidos por inteligência artificial. Sendo assim, cada dado está 

sempre em um processo de tradução em valor, atributo e entidade a ponto de fazer parte 

de uma relação. Para que isso aconteça é necessário um processo de modelização. Isso 

quer dizer que as performances online inevitavelmente precisam passar pelo filtro das 

possibilidades das plataformas online.  

 Como vimos, cada dado precisa necessariamente ser diferente de outro para que o 

NoSQL funcione perfeitamente. Uma ação qualquer só pode ser desempenhada se o 

sistema chegar a um valor único de consenso em relação a cada dado envolvido. O tempo, 

que assume a forma de timestamps, é um dos fatores de maior relevância para o bom 

funcionamento do sistema por estar em contagem contínua e organizada. Sendo assim, 

esse é um dos principais fatores de segurança do sistema NoSQL, que necessita de 

diferenças para um melhor desempenho. Isso a um primeiro momento, parece desbancar 

toda a teoria dos filtros bolha de Pariser (2012) e sua circulação baseada na similitude de 

dados. Mas justamente o fator temporal e a capacidade de modelização de dados do 

NoSQL é que garantem a possibilidade de se manter dados extremamente parecidos 

circulando na rede sem que isso cause problemas ao sistema.  

 Portanto, a diferença e a flexibilização das estruturas NoSQL’s que regem a 

internet é o que a torna mais forte. Processos que atribuem novos atributos de análise de 

dados são necessários para a manutenção da vida do sistema da internet. Mas não um 

processo de diferenciação caótica e desenfreada que gere dados ao infinito ou produza a 

cópia infinita do mesmo dado (tal qual funcionam alguns vírus). O que fortifica o sistema 

é a modelização da diferença. Os NoSQL’s são o mecanismo que garante a possibilidade 

de entrada da diferença e sua modelização e organização nos bancos de dados.  

 As performances online podem ser assim definidas como a passagem da ação 

singular humana pela modelização das plataformas dos sites de redes sociais. Todo 

movimento online ou é resultado ou é resultante dos modelos oferecidos. A passagem de 

um modelo ao outro se dá justamente pela singularização de um ponto no banco de dados, 
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seja em relação a produção de um novo atributo, a inserção de um novo valor ou entidade 

em seu sistema. Sendo assim, as bolhas algorítmicas são o resultado da produção de 

algoritmos oriundos da modelização das singularidades que abastecem o sistema.  

 Tendo em vista que as bolhas algorítmicas são sistemas com componentes nos 

quais operam regimes de signos e lógicas específicos, buscaremos evidenciar como elas 

são moduladas pela máquina autopoiética da internet tendo em vista a discussão realizada 

em torno dos NoSQL’s.  

 

Internet como máquina autopoiética 

Se o “Estado não é um ponto que toma para si a responsabilidade dos outros, mas 

uma caixa de ressonância para todos os pontos” (DELEUZE; GUATTARI, 2012ª, p. 115), 

a internet atua de forma muito semelhante. É uma caixa que emite frequências cada vez 

mais potentes de se conjugar com qualquer acontecimento. Toda diferença é motivo do 

crescimento de seu banco de dados e de sua especificação. É devido ao esquema flexível 

dos NoSQL’s e seu gerenciamento de dados semi-estruturados que isso tem possibilidade 

de acontecer. Logo, a internet e seus bancos de dados devem necessariamente ser vistos 

como uma máquina que oscila entre desorganizações parciais e organizações temporárias.  

Essa primeira constatação retira a internet de um olhar laboratorial, independente 

de influências externas a ela. Como temos visto, ela se constitui justamente pelas 

interações humanas e também não-humanas (estrutura de gerenciamento, infraestrutura 

de escalabilidade, hardware e características dos dados inseridos, e possivelmente outras 

variáveis aqui não citadas). Isso evidencia a expressividade dos corpos como também 

agentes no processo de significação. Ao invés de erigir o significante como partícula 

unificadora das economias expressivas, evidenciamos ao longo da análise a dimensão 

assignificante do maquinismo da internet. Propomos com isso um olhar pragmático da 

internet, que a analisa em sua dimensão compositiva com outras tantas máquinas técnicas 

e sociais. Analisá-la assim é estar atento à visibilização do diagrama de forças que 

constitui seu maquinismo.  

Por isso mesmo, chegamos na proposição de que os NoSQL’s sejam uma partícula 

que constitui uma zona de variação contínua do sistema da internet, o que a faz ser 

caracterizado como um sistema autopoiético. Para esclarecer,  

uma máquina autopoiética é uma máquina organizada como um sistema de 

processos de produção de componentes concatenados de tal maneira que 

produzem componentes que: i) geram os processos (relações) de produção que 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

os produzem através de suas contínuas interações e transformações 

(MATURANA; VARELA, 1998, p.69, tradução nossa).  

 A máquina autopoiética é, portanto, “uma máquina que produz sua própria 

organização através da produção de seus próprios componentes, sob condições de 

contínua perturbação e compensação dessas perturbações (produção de componentes)” 

(MATURANA; VARELA, 1998, p.69, tradução nossa). A autopoiese é o processo pelo 

qual a vida de um organismo se mantém, para Maturana e Varela (1998), mesmo que para 

isso se dar exista a necessidade de diferenciação em alguns componentes do sistema. O 

que deve se manter constante são as relações que a definem como autopoiética.  

 Ao transpor tal conceituação para a internet, vemos que no interior das bolhas 

algorítmicas estão sempre ocorrendo diferenciações de seus componentes: eventualmente 

algum usuário de sites de redes sociais posta algum dado que não faz parte de sua bolha, 

por exemplo. No entanto, a inserção desse corpo estranho à bolha, causando desequilíbrio, 

não reconfigura o sistema da internet como um todo, apenas as relações no interior das 

bolhas. A estruturação em bolhas algorítmicas continua existindo. 

Dado isso, poderíamos precipitadamente inferir que a internet tem uma estrutura 

com todas as possibilidades dadas. Mas a leitura de Félix Guattari (2012) dos sistemas 

autopoiéticos desfaz essa falsa inferência.  

Esse núcleo autopoiético da máquina é o que faz com que ela escape à 

estrutura, diferenciando-a e dando-lhe seu valor. A estrutura implica ciclos de 

retroações, põe em jogo um conceito de totalização que ela domina a partir de 

si mesma. É habitada por inputs e outputs que tendem a fazê-la funcionar 

segundo um princípio de eterno retorno. A estrutura é assombrada por um 

desejo de eternidade. A máquina, ao contrário, é atormentada por um desejo 

de abolição. Sua emergência é acompanhada pela pane, pela catástrofe, pela 

morte que a ameaçam (GUATTARI, 2012, p. 48).  
A autopoiese é a manutenção de um sistema devido ao encontro com outros 

sistemas que produziram desequilíbrio e desorganização em ambos os sistemas. O 

resultado não é um equilíbrio tal qual o precedente ao encontro, mas uma reorganização 

que se define por um momento de imprevisibilidade, ainda que mantenha seus 

componentes de organização mais gerais. No que toca à internet, percebemos que cada 

dado ou interação pode reorganizar de forma imprevisível e irreversível as bolhas 

algorítmicas, mas não tem a capacidade de quebrar o componente de produção de 

organização, ou seja, os NoSQL’s e os filtros bolha. Nesse sentido, os agenciamentos de 

corte são eles mesmos os componentes de organização da internet: no ponto em que não 

há mais organização possível a partir dos componentes já existentes, a internet 
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desterritorializa alguns dados já agrupados em bolhas mais antigas e cria novas bolhas 

para que tenha maior possibilidade de organização de dados.  

Desse modo, a internet é uma máquina autopoiética que se adapta a diversas outras 

máquinas. Guattari (2012) propõe que o maquinismo deva ser tratado em sua dinâmica 

rizomática, proposta que dá a ver não unidades, mas uma mecanosfera que cobre todo o 

globo:  

A reprodutibilidade da máquina técnica, diferente da dos seres vivos, não 

repousa em sequências de codificação perfeitamente circunscritas em um 

genoma territorializado. Cada máquina tecnológica tem seus planos de 

concepção e de montagem mas, por um lado, estes mantêm sua distância em 

relação a ela e, por outro lado, são remetidos de uma máquina à outra de modo 

a constituir um rizoma diagramático que tende a cobrir globalmente a 

mecanosfera. As relações das máquinas tecnológicas entre si e os ajustes de 

suas peças respectivas pressupõem uma serialização formal e uma certa 

diminuição de sua singularidade - mais forte do que as máquinas vivas - 

correlativas a uma distância tomada entre a máquina manifestada nas 

coordenadas que se desenvolve em coordenadas mais numerosas e mais 

desterritorializadas (GUATTARI, 2012, p. 53)  
 Vemos, portanto, que a singularização exige a transformação do sistema, que ao 

se transformar reduz a singularidade em prol da formação de redes maquínicas que só 

podem acontecer devido a uma onda de transformações territoriais. Isso para a nossa 

problemática nos demonstra que a criação de uma nova bolha algorítmica dada por um 

agenciamento de corte, que segmenta e organiza, provoca a necessidade de reorganização 

de diversas outras bolhas. Nesse sentido, a desterritorialização das bolhas algorítmicas 

nunca é um fato isolado, mas agencia todo um conjunto de movimentos correlatos e 

imprevisíveis. No entanto, a máquina autopoiética da internet através dos NoSQL’s 

garante a continuidade da existência de seu sistema, ainda que com um pequeno grau de 

diferença.  

 

Considerações finais  

 Talvez o maior mérito de Eli Pariser (2012) tenha sido focar os esforços de análise 

na partícula invisível da internet: a estrutura de filtros algorítmicos que só aparece em 

seus efeitos. Nesse artigo, partimos dessa problemática para operar uma verticalização de 

análise do maquinismo da internet e, devido a isso encontramos sua relação com o 

mecanismo de gerenciamento de dados mais utilizado nos sites de redes sociais, o 

NoSQL. Essa ferramenta conjuntamente com as plataformas de interação dos sites de 

redes sociais garantem que as performances online dos usuários sejam e modelizadas e 

organizadas.  
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 Observamos ao longo da análise que as bolhas algorítmicas são constituídas por 

uma amalgama entre humanos e não-humanos. As interações humanas produzem relações 

entre dados a cada performance bem como a comunicação não-humana entre bancos de 

dados orientada pelos NoSQL’s evidencia o grau de proximidade relacional que os dados 

mantém entre si, possibilitando a produção de algoritmos de circulação de dados que 

agenciam os espaços de interação – chamados aqui de bolhas algorítmicas. Isso coloca a 

evidência de que a ação humana seja um componente do maquinismo da internet tanto 

quanto os componentes não-humanos.  

 Dado o método de escavação documental em torno do maquinismo da internet, 

tendo em vista as bolhas algorítmicas e o mecanismo NoSQL, tivemos condição de 

visualizar características dessa tecnologia que nos permitem chamá-la de um sistema 

autopoiético. Primeiramente, ao tratar pragmaticamente a internet, observamos que sua 

estrutura oscila entre desorganizações parciais e organizações. A produção da 

organização das bolhas se dá justamente nos picos de maior desterritorialização, 

materializados nos períodos em que o sistema é ameaçado de pane devido uma 

desorganização que o desestabiliza.  

 A autopoiése se dá pela produção de novos componentes capazes de manter o 

sistema em funcionamento. Isso se expressa em forma de produção de novas bolhas 

algorítmicas quando as antigas não são capazes de se organizar de forma satisfatória para 

manter o sistema em funcionamento -  o que em termos práticos quer dizer que novas 

bolhas são criadas quando não há mais possibilidade de produção de consenso sobre a 

validade de um dado em uma determinada relação algorítmica. Portanto, a produção de 

novas bolhas, que segue uma lógica semelhante ao agenciamento de corte de Deleuze e 

Guattari (2012), é um componente de sobrevivência do sistema, é sua autopoiese.  

 Além disso, é importante notar que mesmo que a produção de novas bolhas possa 

ser previsível, há uma parcela de imprevisibilidade no que toca a disposição de dados e a 

categorização que lhes será imposta pela relação dos bancos de dados com as interações 

dos usuários dos sites de redes sociais. Da mesma forma, a relação da nova bolha com as 

demais é também imprevisível e pode desencadear uma onda de transformações.  

 Diante disso, mesmo que a produção algorítmica de bolhas de interação seja um 

mecanismo de segurança da internet e que sirva como um mecanismo de controle e 

modulação subjetiva contemporâneo que favorece o sistema capitalista, não nos 

rendemos a proposta derrotista e um tanto quanto nostálgica de que os seres humanos 
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devam parar de alimentar a internet até fazê-la se transformar. Diferente disso, pensamos 

que a criação de novas bolhas – outras redes de comunicação ainda que via internet – seja 

parte de uma guerra travada para produzir espaços autônomos nesse meio de 

comunicação. Talvez, seja a partir da nossa atuação como componentes essenciais do 

maquinismo autopoiético da internet é que possamos criar buracos improdutivos em sua 

estrutura e devir uma máquina alopoética dentro dela mesma, ou seja, uma máquina que 

produz outra coisa que não ela mesma.   
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