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Resumo. Na perspectiva em que entendemos o 
corpo como materialidade da diferenciação entre os 
sujeitos, estes igualmente veem-se implicados em 
processos culturais que estão estruturalmente 
transformados pelos meios de comunicação. Este 
artigo objetiva responder como o corpo se apresenta 
em ambientes digitais. O que se conjectura é que as 
experiências do corpo físico e do corpo vivido se 
imbricam com os sistemas de hardware e software e 
se apresentam como corpos empenhados em 
adaptar-se a materialidade dos sistemas, de 
registrarem-se e de colecionar evidências de si, 
manipularem-nas, criarem-nas e digitalizarem-nas e 
em negociar relações com outros corpos mediados 
por essas tecnologias. São corpos digitais que vão se 
indexando a nós da rede que se associam a 
materialidade de corpos de sujeitos, coletivos, robôs 
ou híbridos. 
Palavras-chave: Comunicação, cibercultura, corpo, 
tecnologia digital. 
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Abstract. In the perspective that we understand the body as 
materiality of differentiation between subjects, these also see 
themselves involved in cultural processes that are structurally 
transformed by the media. This article it aims to respond to 
how the body presents itself in digital environments. What if 
conjecture is that the experiences of the physical body and the 
living body are involved with the hardware and software systems 
and are presented as bodies committed to adapting the 
materiality of the systems, to register and collect evidence of self, 
manipulate them, Create and digitize them and negotiate 
relationships with other bodies mediated by technologies. They 
are digital bodies that are indexing to the nodes in the network 
that associate the materiality of bodies of subjects, collectives, 
robots or hybrids. 
Keywords: Communication, cyberculture, body, digital 
technology. 

 

1. O que pode ser um corpo em um 
ambiente digital? 

Esta é a questão deste trabalho. Ele surge das 
inquietações parciais de uma pesquisa em progresso 
que visa entender processos de subjetivação e da 
construção do corpo em ambientes digitais3. Aqui 
produziremos conversas preliminares teóricas 
compartilhadas, especialmente com autoras e autores 
transfeministas4 e dos estudos queer, e dos estudos de 
humanidades digitais, para criar territórios conceituais 
que visem responder como o corpo se apresenta em 
ambientes digitais e como ele se constitui como 
produção e produto de uma subjetividade inserido em 
rede. Procuraremos definir o que pode ser um corpo 
digitalizado e algumas questões que advém quando 
tratamos de sua conversão na materialidade 
produzida pelos zeros e uns da linguagem máquina. 

Pressupomos que subjetivações estão 
inseridas em processo de mediatização de corpos, de 

4 Podemos entender essa perpectiva a partir de Lucía Egaña quando 
ela coloca a perspectiva desse corpo entendido por atravessamentos na 
perspectiva do que ela chama de tecnotransfeminismo, no qual um 
corpo “tem memória, não é necessário ir mais longe, uma tecnologia 
transfeminista carrega em carne e osso a prisão de Angela Davis, a 
caça às bruxas, as mulheres mortas em qualquer fronteira, em sua casa. 
Um corpo tecnotransfeminista conhece a injustiça e a brecha, conhece 
e coexiste com a precariedade das máquinas (que estão em seu corpo). 
Compreender o corpo ciborgue como marcado, atravessado pela luta 
de classes, xenofobia e racismo” (EGAÑA, 2014, p. 319, tradução 
nossa). 
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performatividades e de identificações. A mediatização 
entendida como um processo historicamente dado, 
associada por Hjarvard à modernidade tardia e à alta 
modernidade, com a globalização, a secularização e a 
individualização, e que diz respeito ao fato da cultura 
e da sociedade contemporâneas estarem tão 
intimamente entrelaçadas pela mídia que é hoje difícil 
de concebê-las em separado das suas instituições 
(HJARVARD, 2014). Na perspectiva em que 
entendemos os corpos como possibilidades de 
construções de sentido e de materialidade, assim, 
fatos sociais, ou seja, também como construções 
culturais, estes igualmente veem-se implicados em 
processos culturais que estão estruturalmente 
transformados pelos meios de comunicação.  

Mas o que pode ser um corpo em um 
ambiente digital? 

Pode ser daqueles inseridos no projeto de 
modernidade que podem ser formados e reformados, 
corrigidos, adquirir aptidões de modo a se 
conformarem ou não com discursos culturais sobre 
eles (FOUCAULT, 2000; LE BRETON, 2003). Ao 
compreendermos a subjetividade como um 
relacionamento a si, um poder de afetar-se, de se 
constituir a partir de uma relação a exterioridades, 
podemos entender o corpo enquanto elemento 
material de diferenciação entre sujeitos e, dessa 
maneira, também produto da constituição de si por 
processos subjetivos. 

Ao pensarmos a concepção contemporânea 
de sujeitos que se implicam em jogos de identidade 
somos levados a dialogar com o conceito de cyborg 
de Donna Haraway e a performatividade de gênero de 
Judith Butler no que tange a respeito da tecnologia 
corporais e de gênero, conceituando os corpos para 
além de sua naturalização. O cyborg harawayano 
enquanto criatura fronteiriça questiona os limites da 
natureza e impedem sua colonização cultural, 
enquanto mantém possibilidades de associação frente 
à ações políticas. A performatividade de gênero de 
Butler, especialmente naquilo em que o sexo é um 
discurso constitutivo (2015), como característica 
normativa e parte de um discurso normativo que 
materializa os corpos e com eles a diferença sexual 
nos aponta aspectos dos corpos enquanto discursos 
culturais dados científica e politicamente, portanto 
revisáveis. (MACHADO, 2017). Entender o corpo 
neste lugar de construção exige reestabelecer o 
próprio entendimento do que entendemos como 

construção, no sentido de entender que certas 
construções são constitutivas (BUTLER, 2015). Nos 
dirá Butler, que tais construções têm o caráter de ser 
aquilo sem o qual não conseguiríamos sequer pensar, 
portanto, que “os corpos só surgem, só perduram, só 
vivem dentro das limitações produtivas de certos 
esquemas reguladores” (p.14). 

Assim, dialogamos com Diana Maffía (2009) 
que apresenta a dimensão simbólica da fronteira – 
esta, como um limite que reordena dimensões da vida, 
opera aberturas de mudanças no sentido daquilo que 
entendemos como próprio e como alheio – como 
metáfora do corpo. Enquanto aspecto físico, as 
fronteiras possuem uma dimensão simbólica que 
opera para dar sentidos à experiência do que é nós 
mesmos e do que é do outro. A fronteira simbólica 
reordena as condições da vida, acentuando as 
representações, os sentidos da vida e do mundo, 
nossos e dos outros, permitindo pensar os corpos 
“para além da aparente naturalização do corpo físico, 
semiotizando-os, e permite analisar assim sua 
identidade e seu sentido do que lhe é próprio e do que 
lhe é alheio como uma fronteira cultural” (MAFFÍA, 
2009, p. 09). Butler (2015) também menciona este 
aspecto fronteiriço e relacional dos corpos ao afirmar 
que eles indicam um mundo que está além dos limites 
deles mesmos, um movimento nas margens de si. 
Interessa-nos da metáfora da fronteira de Maffía o 
aspecto semiótico do corpo como aquilo que 
terriotorializa entendimentos sobre os sujeitos.  

É assim que entendemos o corpo como um 
texto socialmente construído (STONE, 2015, 
PRECIADO, 2014), com uma série de tecnologias de 
inscrição, sendo, portanto, “um arquivo orgânico da 
história da humanidade como história de produção-
reprodução sexual, na qual certos códigos se 
naturalizam, outros ficam elípticos e outros são 
sistematicamente eliminados e riscados” 
(PRECIADO, 2014, p. 26).  

Nossos corpos possuem zonas de clivagem 
que estruturam as subjetividades; fatores como 
gênero, sexo, raça, classe, etnia, religião e idade são 
condições materiais que configuram um universo de 
sentido que vai delinear os territórios do eu, do nós e 
do alheio. Tais zonas fronteiriças produzidas pelos 
discursos e pelos sentidos não são rígidas. No 
enfoque cultural, no constante contato social, elas são 
necessariamente mutantes, móveis e permeáveis. Elas 
requerem nossa contínua adaptação a interações 
diferentes e um esforço permanente por interpretar o 
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outro e decodificar as consequências que poderiam 
derivar da interpretação que o outro faz de nós.  

O ambiente digital enquanto um continuum das 
relações sociais é um espaço propício no qual criamos 
modos de nos relacionar, apontando para discursos, 
subjetividades e corporalidades próprios. Ao 
pensarmos, por exemplo, que em alguns territórios 
digitais on-line raça e sexo são contingenciais e 
provisórios (MACHADO, 2017), o exercício 
subjetivos de dissidências e sua expressão acontecem 
em espaços que são percebidos pelos sujeitos como 
seguros (ainda que efetivamente não sejam em uma 
série de aspectos), pois criam possibilidades e espaços 
de experimentações de corpos subalternos – sujeitos 
não-binários, por exemplo –, aqueles que fogem ao 
padrão branco, eurocêntrico e heteronormativo e 
outras dissidências para dar visibilidade à suas lutas e 
suas vivências (MACHADO, 2017).   

Os corpos, para Maffía (2009), possuem ao 
menos dois sentidos, um é o do corpo físico, visível e 
classificável externamente e há o corpo do vivido. O 
corpo do vivido “proporciona ao corpo uma 
significabilidade e uma singularidade que não se pode 
alienar-se. O corpo vivido sedimenta nossas 
experiências é um corpo com história” (p. 11) numa 
perspectiva que é sempre biográfica no encontro com 
outros corpos. Esses nossos corpos ocupando o lugar 
do vivido não são nem universalizáveis, nem abstratos 
e nem objetivos, são corpos que nos colocam no 
espaço e no tempo e que estabelecem afastamento e 
aproximações de uma maneira subjetiva pela própria 
experiência do movimento. Cada marca de 
experiência vivida “desenha um mapa pessoal que 
sedimenta como história” (p.11). 

O trânsito entre as/os fronteiras/textos, ou 
seja, os entes semióticos/políticos que agenciam 
limites de sentido que são os corpos é permitido pela 
tradução, uma zona de negociação geradora de 
sentido entre culturas, negociação sem a qual o 
diálogo e a comunicação são impossíveis. A tradução 
permite que o sentido e os corpos não se comportem 
como sentidos hegemônicos, o que se quer é que se 
estabeleça contatos entre mundos e sujeitos, contatos 
interculturais onde a diferença não é expulsa, mas sim 
decodificadora de sentidos. Gênero, idade, origem 
étnica, religião, preferência sexual, se encontram em 
negociações que por certo podem ter diversos 
resultados.  Dentro de uma perspectiva da política da 
diferença o que se quer é que se use uma troca de 

códigos alternando na fala traços de ambas as línguas 
(MAFFÍA, 2009). 

O sentido de corpo que nos interessa aqui nos 
ambientes digitais se materializará como o lugar da 
produção de escritas, imagens e presenças de si, ao 
qual chamaremos aqui de Digitalização de Si. Ele é um 
corpo que se embrinca nesses espaços e estará a 
produzir representações múltiplas de si (em sua 
multiplicidade inerente e em sua multiplicidade de 
territórios) ao mostrar-se e esconder-se, negociar 
limites e ao lidar com os distintos públicos, saberes, 
interações e relações. É um corpo que está em tentar 
traduzir-se e em (re)produzir-se em outra linguagem, 
em linguagem de programação, em linguagem de 
computador.  

 

2. Contexto: tecnologias digitais on-line e o 
corpo 

 As tecnologias digitais em rede introduzem 
outras possibilidades de entendimento do lugar do 
corpo enquanto ente semiótico em sua amplificação, 
gravação e divulgação de experimentações e 
vivências.  Danah Boyd (2011) ao falar sobre as 
affordancess de públicos em rede nos dá pistas de 
elementos para discutirmos o corpo que se insere em 
ambientes digitais. Para ela, affordances dos públicos em 
rede é aquilo que configura o ambiente de forma a 
moldar o engajamento dos participantes. A 
arquitetura de um ambiente particular é importante 
uma vez que a distribuição espacial dos corpos em 
rede é moldada por suas possibilidades. As dinâmicas 
comuns dessas affordances mostram questões 
importantes em que corpos estão regularmente 
envolvidos nesses ambientes, e entender suas 
propriedades e dinâmicas fornece um panorama para 
compreender a lógica das práticas sociais de corpos 
enredados. 
 Essas affordances atravessam os corpos e suas 
práticas e como eles se relacionam. Elas podem 
reformular os corpos tanto diretamente quanto 
através das práticas em que eles desenvolvem para dar 
conta das aprorpiações. Quando deixadas 
desmarcadas, as tecnologias digitais em rede podem 
desempenhar um papel importante no controle de 
informações e na configuração das conexões entre os 
corpos e suas interações (BOYD, 2011). 
 Ao pensarmos que todos os objetos inclusive 
os corpos em ambientes digitais existem 
materialmente em rede como bits, as expressões dos 
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corpos e suas interações se (re)produzem deste 
material constitutivo. O que nos leva a pensar então 
em corpos que são feitos e se relacionam entre si e 
com os ambientes em um universo composto por 
esse material? Bit é uma contração das palavras dígito 
binário, ou “BInary digiT”, é a menor unidade de 
medida de transmissão de dados usada na 
computação e informática. Um bit possui um único 
valor, zero ou um5, e ele é a linguagem usada para que 
a máquina compreenda e execute as tarefas. Sua lógica 
surge a partir da dos processos eletrônicas aceso, 
apagado.  É preciso que o uso de uma linguagem de 
programação para facilitar essa comunicação entre o 
ente humano e o ente maquínico, portanto trata per si 
de um processo de tradução entre linguagens para que 
se permita que se comunique instruções a serem 
computadas. O fato de a materialidade de tudo que é 
digital ser composto do mesmo elemento é o que 
permite que todas as formas de mídia eletrônica 
estejam no mesmo local e sejam transportadas pelas 
mesmas vias. É pelas propriedades dos bits, que eles 
são fáceis de armazenar, distribuir e pesquisar.  
 Como dito essas características trazem 
possibilidades que desempenha um papel significativo 
na configuração dos corpos atuantes em ambientes 
digitais. Boyd (2011) nos aponta quatro delas: a 
persistência, a replicabilidade, a escalabilidade e a 
buscabilidade. Embora essas características estejam 
interligadas e são codependentes, buscaremos definir 
a partir do que nos coloca a autora e dialogando com 
as questões da meterialidade do corpo digital. 
 Enquanto persistente, o corpo torna-se dados 
que são gravados e arquivados automaticamente. O 
corpo digital é um corpo que possuí, assim, várias 
temporalidades que convivem, é um corpo que em 
alguns momentos que permanecem. Uma foto sua 
postada no seu fotolog de quando você tinha 18 anos 
ainda está lá 10 anos depois. O comentário que você 
fez em um blog em 2012 com uma verdade que você 
talvez nem acredite mais ainda pode estar lá. 
Correndo as fotos de seu perfil no Facebook ou no 
Instagram podemos ver vários momentos de um 
corpo em um único espaço. E mesmo em alguns 
espaços esse corpo é capturado e não possui o direito 
de excluir esses registros. Os momentos de um corpo 

                                                           
5 FONSECA, W. O que é um Bit? Tecnomundo, 02 set. 2008. 
Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/programacao/227-
o-que-e-bit-.htm>. Acesso em 16 jun, 2018. 

podem ser consumidos fora do contexto em que foi 
criado.  
 Enquanto replicável, o corpo tornado dado 
digital feito de bits pode ser duplicado, editado. Os 
movimentos e os momentos de um corpo são 
replicados à medida que são compartilhados na rede 
e as cópias são inerentes a esses sistemas. Parte de um 
corpo podem ser reproduzidas e editadas. Elementos 
podem ser adicionados. Por serem compostos do 
mesmo material é difícil reconhecer o que é original 
àquele corpo e o que foi acrescentado a posteriori. A 
natureza replicável de conteúdo em público em rede 
significa que o que é reproduzido pode ser alterado de 
as pessoas não percebem facilmente.  
 Enquanto escalável, o corpo pode possuir uma 
visibilidade gigantesca em relação a outros processos 
de mediatização que não envolvam tecnologias 
digitais em rede. Microcomputadores e a Internet 
introduziram possibilidades dos corpos se 
distribuírem e se relacionarem em uma escala muito 
maior do que antes dessas tecnologias. Boyd afirma 
que, entretanto, apenas uma pequena fração recebe 
atenção em massa enquanto a maioria recebe atenção 
pequena e localizada. Escalabilidade é sobre a 
possibilidade de uma enorme visibilidade, mas não é 
garantia dela (BOYD, 2011). 

 Enquanto buscável, um corpo pode ser 
acessado por meio de pesquisa. A introdução de 
motos de pesquisa – por palavras ou por imagens – 
reformularam radicalmente as maneiras pelas quais os 
corpos e suas ações podem ser acessados. Por esse 
corpo ser persistente, ele está constantemente 
deixando rastros digitais que podem ser encontrados, 
inclusive espacialmente quando levamos em 
consideração os GPS e os metadados que muitas das 
tecnologias digitais produzem.  

Não podemos pensar os processos em que os 
corpos digitalizam a si mesmo sem entendermos que 
esses são interdependentes com a criação e 
popularização dos microcomputadores pessoais e da 
Internet. Este corpo que persiste, que se replica, e que 
é escalável e buscável se insere em contextos digitais 
muitas vezes por ações do próprio sujeito, aos quais 
denominamos Digitalização de Si.  
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3. Digitalização de Si 

Ao entendermos processos de subjetivação na 
criação de materialidades de si por discursos, imagens 
e produção de presença é que entendemos os corpo 
em ambientes digitais como um processo de 
Digitalização de si que diz respeito sobre tradução, 
conformar-se com os sistemas tecnológicos, 
produção e experimentação de si mesmo enquanto 
exercício subjetivo e implicar-se em jogos de 
tecnobiopoder. Assim, Digitalização de si é:  

a. o processo de inscrever-se em outra 
linguagem, em linguagem digital. É um 
processo de convergência da matéria corpo 
em dados digitais por meio de dispositivos 
de transmissão, processamento ou 
armazenamento acessíveis. É, portanto, um 
processo de tradução e por isso apesar de 
fazer referência ao original será sempre outra 
coisa; 
 

b.   é se colocar digitalmente conformando-se 
com a linguagem dada pelo dispositivo 
tecnológico. Ao entendemos tal processo de 
digitalização do/a corpo/subjetividade 
como um processo de mediatização do 
sujeito compreendemos como os meios de 
comunicação institucionalizados e 
tecnológicos e a mídia tornam-se parte 
integrante de contextos da vida humana 
(LUNDBY, 2014). Do ponto de vista da 
mediatização de uma subjetividade 
socializada (habitus) é que Hjarvard (2014) 
atenta para o modo que os processos de 
midiatização afetam a relação indivíduo-
sociedade, principalmente no que tange a 
maneira pela qual os meios de comunicação 
“possibilitam, estruturam e alteram a 
maneira como os indivíduos adquirem 
orientação normativa e estabelecem relações 
sociais recíprocas” (p. 215) e nós 
acrescentaríamos ainda na produção de 
resistências e dissidências a normas e 
acordos tácitos socialmente estabelecidos, 
em especial no movimento de digitalização 
das interações sociais.  

 
c.   é um processo de subjetivação de discursos, 

de escrita de si aos modos de Foucault 

(1992). A escrita de si é um veículo de 
subjetivação de discursos a que se pode 
recorrer e que fomenta um exercício de 
constituição de si. Ao pensar processos de 
digitalização de si em redes sociais estamos 
falando de um processo de escrita de si em 
que a presença do outro acontece de modo 
mais intensivo e de modo mais dialógico, 
uma vez que os corpos digitais vão se 
enredando nas timelines de tais redes 
criando presença. Pois, como o conceito de 
Escrita de Si, a digitalização de si tem como 
papel constituir, junto com a relação à 
outridade digital, um corpo e temos que 
entendê-lo  

como o próprio corpo daquele que, ao transcrever 
as suas leituras, se apossou delas e fez sua a 
respectiva verdade: a escrita transforma a coisa 
vista ou ouvida “em forças e em sangue”. Ela 
transforma-se, no próprio escritor, num princípio 
de ação racional (FOUCAULT, 1992, 
p.144). 

 
Por meio dessa inscrição relacional que o sujeito faz 
nas redes ao digitalizar-se ele vai constituindo um 
“passado” que pode regressar e se recolher, na qual o 
sujeito constitui sua própria identidade digital 
mediante a recolecção de coisas ditas e indexadas a si, 
unindo fragmentos heterogêneos por meio de sua 
subjetivação no exercício da escrita pessoal. É ali que 
pode contrastar “a autoridade tradicional da coisa já 
dita com a singularidade da verdade que nela se afirma 
e a particularidade das circunstancias que determinam 
os usos” (p.142); 
    

d. é um processo anterior e independente ao de 
mediatizar-se, mas aponta para ele. Ele está 
implicado em relações de tecnobiopoder em 
que a digitalização de vários aspectos da vida 
vai enlaçando de tal modo os sujeitos a 
ponto de estar fora da rede se torna um tipo 
de exclusão de importantes aspectos da 
sociabilidade hodierna. As subjetividades 
implicadas em arquiteturas digitais de 
plataformas, que tem como características a 
“extração e análise de dados, novos 
formulários de contrato para melhoria de 
monitoramento, personalização e 
customização, e experiências continuadas” 
(ZUBOFF, 2015, p. 75), estão enredadas em 



  

 
40 

I CONGRESSO INTERNACIONAL EM HUMANIDADES DIGITAIS 
09 a 13 de abril de 2018, Rio de Janeiro - RJ 

um sistema que produz uma nova, 
distribuída e não contestada expressão de 
poder constituída por mecanismos ilegíveis 
pelos usuários de extração, mercantilização e 
controle que efetivamente excluem pessoas 
controlarem seus próprios comportamentos 
para a produção de novos mercados de 
predição e modificação comportamental 
(ZUBOFF, 2015). Neste sentido, José Van 
Dijk (2013) questiona o discurso das 
empresas responsáveis pela maioria dos 
sistemas em que estão inseridos os sujeitos 
atualmente que insistem no uso da ideia de 
sociedade e colaboração quando 
efetivamente promovem conexões e 
sociabilidades técnicas. A autora trata, por 
exemplo, do uso recorrente da palavra 
“social” associada à mídia que implicaria que 
tais plataformas fossem centradas nos 
sujeitos e facilitassem as atividades 
comunitárias, bem como o termo 
“participativo” que enfatizaria a colaboração 
entre eles. Para ela esses sistemas possuem 
efetivamente aparelhos automatizados que 
projetam e manipulam conexões. Van Dijk 
usa como exemplo o Facebook que para 
poder reconhecer o que as pessoas querem e 
gostam rastreiam os desejos codificando as 
relações entre pessoas, coisas e ideias em 
algoritmos. Assim, empresas digitais 
estariam cada vez mais tornando as 
sociabilidades técnicas. “O significado de 
“social”, portanto, parece englobar 
conectividade (humana) e conectividade 
(automatizada)” (DIJK, 2013, p. 12, 
tradução nossa). Deste modo, a 
sociabilidade codificada pela tecnologia 
torna as atividades dos sujeitos “formais, 
gerenciáveis e manipuláveis, permitindo que 
as plataformas projetem a sociabilidade no 
cotidiano das pessoas” (p.12). 

A partir das categorias levantadas por Maffía 
podemos entender uma dinâmica da experiência do 
corpo físico como daquele em que se articula com a 
dimensão hardware das tecnologias digitais. É um 
corpo empenhado em adaptar-se a materialidade dos 
sistemas, de entregar-se a trabalhos de inserção no 
ambiente digital, a cumprir com a aprendizagem de 
uma gramática, de registrar-se e de colecionar 

evidências de si, manipulá-las, cria-las e digitalizá-las. 
Além disso, é uma experiência de corpo empenhada 
em negociar relações com outros corpos mediados 
por essas tecnologias e a lidar com relações de poder, 
com políticas públicas e com instituições.    

A experiência do corpo do vivido se articula 
com a dimensão dos softwares e aparece nos vestígios 
colocados nos ambientes digitais on-line que vão se 
indexando a nós da rede (perfis, links, páginas, etc.) 
que se associam ao corpo físico (real, imaginado ou 
simulado), que pode ser um sujeito, um coletivo, um 
robô ou um híbrido. É um corpo que aparece 
enquanto interação com outros perfis ou com os 
sistemas, como produção de conteúdo. O corpo 
digital é o que preenche os ambientes digitais, lhe 
dando forma. É um corpo a lidar com a visibilidade, 
capacidade de edição e persistência de conteúdo e 
associação de conexões, que formam interações e 
comportamentos de divulgação específicos.  

Tais corpos digitalizados possuem a 
característica de terem persistência na rede, 
replicabilidade, escalabilidade e buscabilidade, para 
além da vontade, muitas vezes, do corpo físico, bem 
como uma dinâmica com audiência invisível, 
contextos colapsados e a fluidez entre o público e o 
privado (BOYD, 2011). É um corpo que está a 
pregar-se e a despregar-se do corpo físico que o 
originou e está sempre em vias de fugir ao seu 
controle. Tal corpo invoca a constelação de dinâmicas 
de audiência, normas sociais e funcionalidade técnica 
que afeta os processos de divulgação, ocultação, 
dissimulação e interpretação de informações para os 
outros corpos na rede (BOYD, 2011).  

A experiência do corpo físico e do corpo 
vivido, bem como a dimensão de hardware e software 
das tecnologias de comunicação digitais on-line, se 
convergem e se misturam, são aspectos de um mesmo 
fenômeno. Para além das diferentes instituições da 
sociedade, a digitalização pode vir a exercer uma 
influência mais geral sobre o modo como é 
(re)produzida a coesão social em nossas 
sociabilidades. 
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