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Esta pesquisa consiste em abordar a relação entre as possibilidades de alteração da imagem na 

era da pós-verdade e as ideias de Michel Foucault expressas em “O corpo utópico”, conferência 

transmitida pela estação de rádio France Culture em dezembro de 1966, como parte do 

programa de rádio Cultura Francesa. Na era da pós-verdade, há um mascaramento do corpo em 

processo de naturalização. Foucault considera que mascarar-se trata-se de fazer com que o corpo 

entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. No tempo presente, podemos 

perceber a constante influência das imagens manipuladas por ferramentas digitais como o 

Photoshop, pois elas têm alterado a percepção das pessoas sobre seus próprios corpos, levando-

as a procurar por modificações corporais no mundo real. E os métodos para a transfiguração da 

aparência são amplamente ofertados, seja através do uso de anabolizantes, dietas rígidas, 

exercícios intensivos, tratamentos estéticos, seja do bisturi. No cenário de pós-verdade, crer que 

algo manipulado é válido tem mais peso do que os próprios fatos. Ainda sobram os resquícios 

da chamada Teoria da Bala Mágica, quando se acreditava que o poder sedutor da mídia estava 

acima do seu conteúdo de verdade. Embora a grande parte das pessoas tenha consciência de que 

as imagens produzidas pela mídia e publicidade sofrem alterações para apagar todo tipo de 

“imperfeição”, elas se chocam quando veem esses corpos ao natural, com sinais de 

envelhecimento e outras características inerentes aos seres humanos. Sendo a pós-verdade ainda 

uma forma de narrativa que privilegia um tema de interesse, sem mostrar os diferentes ângulos, 

o artigo mostra que partilhamos do conceito no dia a dia, por exemplo, ao selecionarmos nossas 

imagens para as redes sociais, escolhendo as quais consideramos apresentar, da melhor maneira, 

os nossos corpos. Tratando ainda sobre espelho, morte e amor, “O corpo utópico” é o guia deste 

trabalho reflexivo. 
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