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RESUMO

A vida contemporânea é pautada pelas tecnologias. Neste cenário, as redes sociais caracterizam-se como lugares de encontros dos sujeitos nos 
quais estes podem interagir entre si, formando sua identidade. O objetivo desta pesquisa é analisar o mundo contemporâneo, buscando 
apresentar questões relacionadas ao narcisismo dentro da internet. Deste modo, será discutida aqui a rede social Facebook e, dentro dela, a 
utilização da ferramenta hashtag #TBT (Throwback Thursday), que, em tradução para a Língua Portuguesa, significa “retorno à quinta-feira”. Esta 
hashtag possui um significado diferente das outras, visto que a mesma é utilizada especialmente às quintas-feiras, onde o individuo posta em seu 
perfil lembranças que estão relacionadas a alguma experiência sua no passado. Na tentativa de compreender como o aparato tecnológico 
contemporâneo reforça o narcisismo nas redes sociais, faz-se necessário perceber que a memória na vida contemporânea permeia o imaginário 
social midiatizado. Assim, coloca-se a questão: Como manter uma existência subjetiva fixa e estruturada em um mundo cada vez mais fluido, 
líquido? No entanto, compreende-se que, ao fazer uso da hashtag, o indivíduo agrega a ela outros significados além da nostalgia. A constante 
necessidade de presentificação da sua imagem como forma de reforçar a existência do “eu”, assim incidindo numa transposição de experiências 
vividas no plano físico para o mundo virtual. Desta forma, essa atual tendência de transposição da vida privada para o plano virtual, numa escala 
pública, relaciona-se diretamente com o ego e o sentido de pertencimento. Logo, compreende-se que o sujeito contemporâneo subjetiva-se e 
reforça a sua identidade em um ambiente repleto de possibilidades de se ver representado. Esse sujeito exerce a sua individualidade no 
ciberespaço, onde ele pode se fazer criar através do perfil online, além da possibilidade de se auto editar, efetuando uso das ferramentas de 
corte, filtros, edição de texto, exclusão de publicações etc. Portanto, trata-se de uma escrita de si no Facebook, e isso ocorre através da hashtag 
#TBT, na qual surge como suporte para um ser humano narcísico, ávido por ver sua imagem refletida neste ambiente virtual. Contudo, o 
significado da utilização da hashtag vai além da interação composta na rede social, propondo um mecanismo que reconfigura a imagem ali 
representada, ou seja, observa-se fotografias dotadas de significados que acabam por potencializar a existência do sujeito na contemporaneidade. 
Para efetuar esta análise, foram separadas algumas postagens de usuários da rede social em questão que utilizaram dessa hashtag, articulando o 
corpus empírico ao pensamento de alguns autores teóricos que podem ajudar a compreender melhor essa questão. Deste modo, pretende-se 
compreender como a interatividade e a comunicação que a hashtag #TBT propõe provocam sentimentos que vão além da lembrança de rever 
imagens que remetem a um tempo passado, mas que também fazem saltar aos olhos a necessidade contemporânea de reforçar a sua existência 
diante da rapidez e velocidade que a vida atual impõe. E com alguns resultados da análise das postagens selecionadas, surgem elementos que 
ajudam a compor o individuo na sociedade. Destacam-se características como o narcisismo e exercícios de si, e a possibilidade de comentar um 
comentário, o que acarreta em alguns significados importantes como forma de validar existência do sujeito, e, além disso, a colaboração do outro 
reforçam a formação identitária do ator social. No entanto observa-se que as postagens com a hashtag, em alguns momentos tornam-se 
secundária, pois em primeira instância se destaca o individuo na fotografia, e em alguns casos a questão da rememoração fica em segundo plano. 
Assim, esta seria uma possível resposta ao atual crescimento de seres narcísicos dentro da rede social Facebook.
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