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Resumo 

 

Em quase quatro anos de existência, o Instagram já possui mais de 150 milhões de usuários 

que postam cerca de 55 milhões de publicações por dia. O aplicativo se tornou uma 

plataforma de comunicação e interação social entre seus membros, além de ser mais um 

espaço virtual para o sujeito representar a si, por meio de seus gostos pessoais e dos lugares 

que frequenta.  Diante desse contexto, busca-se investigar o tipo de conteúdo agregado ao 

time Sampaio Corrêa Futebol Clube no Instagram e os níveis de interação que se 

desenrolam a partir das publicações referentes ao clube. Para fundamentar nossa pesquisa, 

utilizamos como base os conceitos de pertencimento (Recuero, 2007), identidade (Hall, 

2006) e interação social (apud Recuero, 2009), bem como identidade digital (Lindenberg 

apud Terra, 2010). 
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Introdução 

O sujeito, segundo Stuart Hall (2006), possui uma identidade em constante 

construção. Novos valores são adicionados à sua personalidade, à medida que é imerso em 

novos contextos e esferas sociais. Essas novas identidades que surgem, atualmente, ficam 

muito mais expostas para o Outro em função do auxílio das redes sociais digitais (RSD)
4
 

que permitem a publicação de conteúdo por parte do sujeito.  

Hoje, temos em mãos ferramentas para compartilhar com nossos contatos todos os 

momentos que consideramos interessantes em nosso cotidiano. A ida à praia, ao churrasco, 

a viagem no fim de semana, tudo se transforma em pauta para publicações nas RSD.  

                                                 
1 Trabalho apresentado na X Jornada de Iniciação Científica de Comunicação – Intercom Junior. Área 5: Rádio, TV e 

Internet, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Graduando em Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Email: aranha.sam@gmail.com 

 
3 Orientadora do trabalho. Professora Substituta do Curso de Comunicação Social (UFMA). Mestre em Cultura e 

Sociedade (UFMA). Bacharel em Comunicação Social, Rádio e TV (UFMA). Pesquisadora no Núcleo de Estudos e 

Estratégias de Comunicação (NEEC/UFMA). Email: polyana.amorim@gmail.com 

 
4 Raquel Recuero (2009) conceitua redes sociais digitais como uma extensão das redes sociais offline. Para fins didáticos, 

utilizaremos a sigla RSD para denominar redes sociais digitais ao longo do texto.  
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A urgência em registrar a presença nos eventos e compartilhá-la nos meios online 

impulsionou uma evolução nas práticas de publicação de fotografias. Antes, tiravam-se  

fotos e as melhores eram selecionadas para compor um álbum virtual que poderia ser 

compartilhado dias depois do evento ocorrido. Hoje, as fotos são postadas instantaneamente 

durante o acontecimento do evento na própria linha do tempo
5
 do sujeito e ainda há a 

possibilidade de se publicar vídeos curtos sobre o acontecimento. 

A importância do registro dessas atividades tem caráter legitimador e reforça a ideia 

da presença em determinado evento/local, em uma realidade onde o status “eu estive” dá 

lugar ao “eu estou”. 

Diante desse fato, escolheu-se para esta pesquisa, analisar publicações do 

Instagram, pois além de ser um aplicativo de compartilhamento de imagens (vídeos e 

fotos), ele permite que esse compartilhamento seja feito simultaneamente em outras redes 

sociais (Facebook, Twitter, Google+, etc). O Instagram ainda possibilita que o sujeito 

associe palavras-chaves (hashtags)
6
, marque outros perfis e edite a foto de acordo com seu 

gosto pessoal. 

Dentre o universo de fotos publicadas no Instagram, nosso foco serão fotos que 

tenham como tema jogos do Sampaio Corrêa Futebol Clube – equipe maranhense que 

atualmente participa da série B do Campeonato Brasileiro.  

A escolha do Sampaio como tema de análise se dá pela crescente participação do 

público nos jogos realizados em São Luís. A ascensão do time no campeonato brasileiro 

impulsionou um sentimento de pertencimento, despertando o interesse do público local 

tanto pelos jogos quanto pelos produtos oficiais do clube.  

Assim, investigaremos: que tipo de conteúdo sobre o Sampaio Corrêa F.C. é 

publicado no Instagram, verificando, especificamente, quais marcadores identitários são 

utilizados; quais valores são associados ao clube; e, que tipo de interações as publicações 

sobre o clube despertam. 

 Para fundamentar nossa pesquisa, utilizamos os conceitos de identidade cultural 

(Hall, 2006) e identidade digital (Lindenberg apud Terra, 2010) para entender a 

constituição da identidade do sujeito; e, pertencimento (Recuero, 2007) para compreender 

as possíveis motivações do sujeito a publicar determinado conteúdo. Buscamos, ainda, em 

                                                 
5 Referimo-nos à linha do tempo virtual caracterizada pelo sequenciamento cronológico das publicações realizadas em 

perfis de redes sociais. 

 
6 Hashtags são palavras-chaves antecedidas pelo símbolo cerquilha (#). Nas redes sociais, como Facebook, Twitter e em 

aplicativos com o Instagram, elas funcionam como indexadores de conteúdo, permitindo uma busca futura do conteúdo 

que é associado à elas. 
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Primo (apud Recuero, 2007) e Thompson (1998)b os tipos de interação social e suas 

aplicações no contexto específico do Instagram.  

 

A Ascensão do Sampaio Corrêa 

Antes de entrarmos nos postulados teóricos desta pesquisa, é preciso explicar o 

contexto de ascensão do Sampaio para justificar a escolha do clube enquanto um dos focos 

deste estudo. 

O Sampaio Corrêa Futebol Clube é detentor da maior torcida no Maranhão, é o time 

com mais títulos no campeonato estadual maranhense, 32 no total, e único do estado a 

possuir títulos nacionais
7
. Depois de enfrentar crises de origem administrativa e financeira, 

conseguiu se reerguer, reanimando sua já fiel torcida com a sequência de classificações 

conquistadas em competições nacionais: em 2012 foi campeão invicto da série D; em 2013 

foi vice-campeão da série C, classificando-se, então, para a disputa da série B do 

campeonato brasileiro em 2014. 

Segundo pesquisa encomendada pela ESPN, o Sampaio deteve a melhor média de 

público em 2013, ultrapassando grandes times como Flamengo e Corinthians
8
. A sequência 

de vitórias do Sampaio não só reavivou a torcida do time que se fez presente nos estádios, 

como também impulsionou diversas declarações de apoio por meio das RSD, fato que foi 

pauta em um dos principais portais de notícias do estado, Imirante
9
.  

Na internet, o clube possui, além do site, uma fanpage com 100.630 fãs e um perfil 

no Twitter inativo (última publicação é de outubro de 2013) com 2.028 followers
10

. O clube 

possui ainda perfil no Instagram (@sampaiocorreaoficial) com 2.320 seguidores. 

 

Identidade e o Sentimento de Pertença na Web 

O surgimento das RSD facilitou a produção e compartilhamento de informações por 

parte do sujeito. Vários teóricos apontaram para a mudança no comportamento e no modo 

                                                 
7 Dados extraídos do site oficial do Sampaio Corrêa Futebol Clube: www.sampaiocorreafc.com.br 

 
8 A ESPN solicitou a pesquisa a empresa Pluri Consultoria e pode ser consultada no endereço: 

http://espn.uol.com.br/post/378990_novo-ranking-de-publico-tem-fla-e-corinthians-em-ultimos-sampaio-correa-lidera-

entenda. Acesso em: 05.07.2014 

 
9 No começo do mês de junho deste ano, o portal maranhense de notícias, Imirante, produziu matéria destacando o apoio 

da torcida do Sampaio nas redes sociais. A matéria pode ser consultada em: 

http://imirante.globo.com/esporte/brasil/noticias/2014/06/04/campanha-do-sampaio-empolga-torcida-nas-redes-

sociais.shtml. Acesso em: 05.07.2014 

 
10 Dados coletados em 05.07.2014 no www.facebook.com, www. twitter.com e www.instagram.com. 

 

http://www.sampaiocorreafc.com.br/
http://espn.uol.com.br/post/378990_novo-ranking-de-publico-tem-fla-e-corinthians-em-ultimos-sampaio-correa-lidera-entenda
http://espn.uol.com.br/post/378990_novo-ranking-de-publico-tem-fla-e-corinthians-em-ultimos-sampaio-correa-lidera-entenda
http://imirante.globo.com/esporte/brasil/noticias/2014/06/04/campanha-do-sampaio-empolga-torcida-nas-redes-sociais.shtml
http://imirante.globo.com/esporte/brasil/noticias/2014/06/04/campanha-do-sampaio-empolga-torcida-nas-redes-sociais.shtml
http://www.facebook.com/
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de consumo do sujeito que utiliza internet no seu dia a dia. Santaella (2004) chamou de 

leitor imersivo, um sujeito ativo e autônomo que perscruta nós e nexos durante sua 

“navegação”.  

Em 1980, Alvin Tofler já chamava o consumidor da sociedade pós-moderna de 

prosumer, união de consumidor e produtor, termo que hoje ganha mais amplitude no âmbito 

das RSD e da própria cibercultura.  

O sujeito produz conteúdo e os compartilha em igual proporção, sempre acrescido 

de alguma nota sobre o conteúdo. De outro lado, o acesso a tecnologias móveis de caráter 

híbrido, ou seja, que reúnem diversas funções em um mesmo dispositivo, possibilitou um 

crescimento na produção de conteúdo pelo sujeito.  

André Lemos destaca a importância de estudarmos o aparelho celular de outro 

modo, superando o conceito de telefone como dispositivo utilizado unicamente para 

chamadas de voz. Assim, ele denomina a nova safra de aparelhos celulares de Dispositivos 

Híbridos Móveis de Conexão Multirredes, pois  

O que chamamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, uma 

tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de 

telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador 

de texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em 

mobilidade funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de Conexão; e 

Multirredes, já que pode empregar diversas redes como: Bluetooth e 

infravermelho, para conexões de curto alcance entre outros dispositivos; 

celular para diversas possibilidades de trocas de informações; internet( wi-

fi ou wi-max) e redes de satélites para uso como dispositivo GPS 

(LEMOS, 2007, p.25) 

 

Com esse dispositivo em mãos, fácil de transportar e manusear, hoje denominados 

smartphones, o sujeito pode produzir fotos e vídeos curtos e compartilhá-los em suas redes 

sociais e aplicativos como Instagram e Whatsapp, por exemplo. O registro de vídeos e fotos 

serve para evidenciar os acontecimentos, localizando o sujeito como testemunha daquele 

fato, que Lemos (2007) categoriza como exemplo de mídias de função pós-massiva, ou 

seja, mídias dominadas por muitos em que muitos produzem informação e a distribuem, 

rompendo com o polo emissor centralizado. 

O motivo do compartilhamento de imagens é mostrar para sua rede de contatos que 

ele esteve/está presente em determinado evento e local. Com isso, ele constrói uma imagem 

de si perante os outros, definindo um lugar de fala nas esferas sociais às quais pertence, 

estreitando seus laços sociais com aqueles que também estiveram no evento/local ou que 

curtem aquele tipo de conteúdo/evento. 
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A construção da imagem está relacionada à questão de identidade que, para Hall 

(2006), é múltipla e constantemente construída. Então, o sujeito publica conteúdos 

associados às suas identidades (gosto musical, territorialidade, comportamento, etc.), 

objetivando legitimar esses aspectos identitários para seus interlocutores. Lindenberg (apud 

Terra, 2010) reitera essa concepção ao mapear os aspectos do que ele chama de identidade 

digital. O objetivo é categorizar as novas práticas sociais do sujeito no contexto da internet. 

Assim, Lindenberg elenca dez modalidades identitárias digitais que o sujeito 

manifesta nos diferentes espaços de interação social presentes na web. São elas: Expressão 

– o que eu digo; Publicação – o que compartilho; Opinião – o que eu consumo de 

informação; Reputação – o que falam de mim; Pessoal – onde podem me encontrar; Hobby 

– relacionado aos gostos pessoais; Compras – onde faço minhas compras; Conhecimento – 

o que eu sei; Profissional – onde trabalho; Popularidade – quem eu conheço. 

Estas modalidades identitárias podem se manifestar em uma ou mais plataformas 

online. As RSD, por exemplo, permitem que o sujeito publique informações de ordem 

pública ou privada que se enquadrem em diversas modalidades postuladas por Lindenberg. 

O Instagram também permite que o sujeito manifeste várias das identidades digitais 

como, por exemplo, publicação, opinião, hobby, compras, profissional e popularidade.  

A estas modalidades acrescentamos a da Localidade que diz respeito aos lugares 

que o sujeito frequenta e que pode ser demarcado em aplicativos de geolocalização e pelos 

sistemas de GPS indexados nas RSD. No Instagram, o sujeito tem a opção de informar sua 

localização, por uma busca agregada ao sistema de GPS do smartphone. O que, em 

consonância com a fotografia, ajuda a legitimar a presença do sujeito em determinado 

evento. 

A fotografia ou vídeo (associada à informação de localização) comprova a 

veracidade daquela informação e reitera o “estar presente” naquele momento/evento e 

pertencer ao grupo de pessoas que também estiveram presentes. 

Raquel Recuero (2007) conceitua pertencimento como “o sentimento que conecta os 

atores através de laços sociais, que faz com que estes sintam-se parte do grupo”(p.04). A 

autora divide o pertencimento manifestado nas RSD em duas categorias: o pertencimento 

relacional e o pertencimento associado à identidade.  

A autora ancora-se na pesquisa de Alex Primo que classifica a interação social 

mediada por computador em dois níveis: interação mútua e interação reativa. A interação 
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mútua requer participação ativa dos interagentes
11

, como em uma conversa de bate-papo. Já 

a interação reativa é pré-determinada, como em uma enquete online, onde o ator tem opções 

de resposta pré-estabelecidas pelo outro polo da interação. 

Assim, Recuero associa o primeiro tipo de pertencimento, o relacional, à interação 

social mútua já que implica em trocas simbólicas mais substanciais entre o sujeito e sua 

rede de contatos. Os sujeitos envolvidos dialogam instantaneamente e o resultado dessa 

interação torna-se imprevisível. Já a segunda categoria de pertencimento, ligada à 

identidade, é associada à interação reativa, pré-agendada e que terá um resultado 

previamente determinado.  

Esta interação implica em um processo com pouco custo para o ator, onde 

basta associar-se e todos os valores da rede tornam-se imediatamente 

acessíveis. Essa associação, no entanto, é motivada por um processo de 

identificação entre usuário e grupo. Essa identificação é associada a uma 

construção de identidade como principal motivação para aderir a 

determinador grupos (RECUERO, p.08, 2007). 

 

Em sua análise, a autora exemplifica o pertencimento ligado à identidade com as 

comunidades na rede social Orkut, onde bastava o sujeito associar-se a uma comunidade 

sem necessitar interagir com os outros.  

Mais do que interagir, os atores procuram filiar-se ao grupo para mostrar 

um determinado interesse ou ideia comum. Esse processo é de grande 

importância para a definição do EU do ator, que ao filiar-se ao grupo, 

passa a construir, em seu perfil, a ideia de que suporta/apoia a ideia (ibid).  

 

No Instagram não é possível filiar-se a comunidades ou grupos, mas a utilização de 

hashtags associa o conteúdo da publicação a conteúdos de outros sujeitos que tenham 

utilizado a mesma palavra-chave. O aplicativo, em análise, possibilita dois tipos de 

interação: curtir e comentar a publicação. Logo, acreditamos que o Instagram estimule a 

interação do tipo mútua, por permitir diálogo entre seus usuários. Além disso, o aplicativo 

possibilita um pertencimento do tipo relacional e identitário, simultaneamente. 

Recuero observa que ao postar um conteúdo sobre determinado tema (no caso de 

nossa análise o Sampaio Corrêa F.C.), o sujeito busca “mostrar à sua rede social quem é, 

quais são seus interesses” (p.09, 2007) e que “é preciso reconhecer o Outro e reconhecer, 

nele, um indivíduo com pontos em comum ou pontos divergentes” (ibid).  

 

 

                                                 
11 Termo utilizado por Primo para denominar os atores sociais envolvidos nas interações mediadas por computador. 
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Interações Sociais no Instagram 

Como já visto no estudo de Recuero (2007), Alex Primo classifica a interação social 

em dois níveis: mútua e reativa, a primeira de resultado imprevisível e a segunda de 

resultado pré-determinado. Thompson (1998), em um estudo baseado na consolidação dos 

meios de comunicação de massa, classifica a interação social em três níveis: interação face 

a face, a interação mediada e a quase interação mediada. 

A interação face a face caracteriza-se pela presença dos sujeitos no mesmo espaço e 

tempo, compartilhando o mesmo referencial simbólico. A informação que o sujeito pode ter 

sobre o outro está ali à sua frente. A interação mediada, por sua vez, acontece por meios 

técnicos: cartas, telefones, etc. Os sujeitos já não compartilham do mesmo espaço, levando 

a comunicação entre eles a um nível menor de referências simbólicas. Por fim, o conceito 

de quase interação mediada, refere-se aos meios de comunicação de massa. Esta interação 

se dissipa no espaço-tempo. Ao contrário das outras, é direcionada para um sujeito 

desconhecido, que compreende o público do meio de comunicação em questão e, dessa 

maneira, torna-se unilateral e monológica. 

Em resumo, Thompson considera que quando houver presença dos sujeitos, será 

maior a possibilidade de cada um ter acesso aos referenciais simbólicos do outro, dessa 

forma, os interlocutores estarão no mesmo espaço, sob as mesmas condições, e poderão 

observar como o outro reage durante a comunicação.  

Com a internet, temos a alternativa de nos comunicarmos em tempo real, sem 

partilharmos do mesmo espaço físico, isso não implica dizer, entretanto, que o leque de 

referências simbólicas seja escasso, tendo em vista que a web permite que se compartilhe 

conteúdos multimidiáticos que, de certo modo, representam-nos nos espaços virtuais, 

oferecendo aos nossos interlocutores base para construir uma ideia a respeito de nós, a 

partir das referências que publicamos, facilitando a identificação entre os sujeitos e abrindo 

caminho para interações mútuas.  

O Instagram 

Lançado em 2010, o Instagram é um aplicativo gratuito, disponível para 

smartphones que possuam sistemas operacionais Android, IOS e Windows Phone. Sua 

interface possibilita a publicação de vídeos curtos e fotos que podem ser editadas com 

molduras e filtros, permitindo ao sujeito construir uma imagem de tais publicações. 
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Em março deste ano, foi divulgada uma pesquisa oficial
12

 com dados sobre o uso do 

Instagram. São publicadas 55 milhões de fotos por dia, as fotos contabilizam 1,2 bilhões de 

likes também por dia. Até aquela data, o aplicativo possuía 150 milhões de usuários 

cadastrados, onde a maioria era do sexo feminino. Outra pesquisa sobre dados realizada 

pelo Maximize Social Business
13

 constatou que o nível de interação no Instagram é 15 

vezes maior que do Facebook. A hashtag mais popular utilizada foi #love. A cada dez 

fotos, oito incluem o uso de pelo menos uma hashtag. 

 

Análise do Sampaio Corrêa no Instagram 

Tendo em vista que o Instagram não é só um repositório de fotos e vídeos, mas 

também espaço de interação social, analisaremos publicações associadas ao Sampaio 

Corrêa Futebol Clube capturadas pela plataforma Iconosquare (www.iconosquare.com), 

com foco nas modalidades de interação desencadeadas a partir de publicações. 

No Iconosquare, é possível buscar as hashtags mais utilizadas no Instagram em 

relação a determinada marca, para isso, bastando, para tanto, digitar no campo de busca o 

nome da marca que o plataforma fará um rastreamento em ordem decrescente (das mais 

citadas para as menos citadas). 

Em nossa busca, identificamos as seguintes hashtags mais citadas: 

HASHTAG Nº OCORRÊNCIAS 

#SampaioCorrea 2011 

#SampaioCorreia 626 

#Sampaio Corrêa 575 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observemos que as três hashtags compreendem a grafia correta do nome Sampaio 

Corrêa, bem como variações desta. As três somam 3212 publicações sobre o time 

maranhense no recorte temporal que vai de 20.08.2012 à 05.07.2014. A primeira ocorrência 

encontrada pela plataforma Iconosquare equivale ao período de ascensão do Sampaio na 

série D, o que culminou na classificação para a disputa da série C do campeonato brasileiro 

de futebol, em 2013. 

                                                 
12 A pesquisa divulgada pelo Facebook foi condensada em um infográfico produzido pelo site Proxxima. Disponível em? 

http://www.proxxima.com.br/home/social/2014/03/21/Infografico-os-numeros--o-perfil-dos-usuarios-e-as-curiosidades-

do-Instagram.html. Acesso em? 06.07.2014. 

 
13 Pesquisa disponível em http://maximizesocialbusiness.com/instagram-stats-need-know-12772/. Acesso em – 

06.07.2014. 

http://www.iconosquare.com/
http://www.proxxima.com.br/home/social/2014/03/21/Infografico-os-numeros--o-perfil-dos-usuarios-e-as-curiosidades-do-Instagram.html
http://www.proxxima.com.br/home/social/2014/03/21/Infografico-os-numeros--o-perfil-dos-usuarios-e-as-curiosidades-do-Instagram.html
http://maximizesocialbusiness.com/instagram-stats-need-know-12772/
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As subtemáticas das 3212 publicações sobre o Sampaio Corrêa coletadas, foram 

categorizadas do seguinte modo: foto com a camisa do clube; foto no estádio Castelão
14

; 

foto de ingressos; foto do brasão do clube; foto dos jogos (referente à close nos jogadores, 

bem como fotos da TV); foto ou desenho da mascote do Sampaio; e, divulgação de notícias 

ou recorte de matérias sobre o clube – clipping. Com base em nossas pesquisas, as 

subtemáticas tiveram as seguintes porcentagens de ocorrências. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observemos que dos subtemas, os de maior ocorrência referem-se a fotos com a 

camisa do Sampaio e fotos no estádio Castelão, durante os jogos do time. Para efeitos 

ilustrativos, analisaremos, neste artigo, apenas uma publicação referente a cada subtema de 

maior ocorrência, a fim de verificar os níveis de interação desencadeadas nesse tipo de 

publicação e observar também como a relação de identidade e pertencimento é construída. 

 

Registro fotográfico com a camiseta do clube 

Identificamos 1237 ocorrências de fotografias publicadas com os torcedores usando 

a camiseta do Sampaio Corrêa. Algumas fotos foram registradas fora do contexto de jogos 

do clube, ou seja, ainda que não houvesse jogo para a data da publicação, as pessoas 

registravam o uso da camisa, enaltecendo a sua torcida ao time.  

                                                 
14 O estádio Governador João Castelo, chamado Castelão é o estádio oficial dos jogos do Sampaio Corrêa, quando o time 

joga no Maranhão. 
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Figura 1. Foto publicada no Instagram de usuário com a camisa do clube Sampaio Corrêa. Disponível: 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/745299072464743447_299403098. Acesso em: 08.07.2014 

 

Vemos que a foto acima foi publicada no dia 18 de junho, período em que estava 

ocorrendo a Copa do Mundo e o Sampaio estava em recesso, entretanto, a legenda da foto 

diz “e eu tenho orgulho de ser Sampaio Correia”, seguida das hashtags #boliviaquerida, 

#sampaiocorrea e #tubarão
15

. A publicação, em destaque, impulsionou 66 likes e 07 

comentários, entre os quais destacamos os seguintes: 

 

Figura 2. Diálogo gerado em publicação no Instagram sobre o Sampaio. Disponível em: 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/745299072464743447_299403098. Acesso em: 08.07.2014 

                                                 
15 Bolívia Querida e Tubarão são associações feitas ao clube. A primeira, em função das cores e a segunda em função da 

mascote. 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/745299072464743447_299403098
http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/745299072464743447_299403098
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Em suma, o perfil 1 e o perfil 2 discutem sobre a rivalidade entre Sampaio e Moto
16

, 

ou seja, a publicação gerou um diálogo espontâneo (interação mútua). Os tipos de 

identidade demarcados, segundo modalidades de Lindenberg são: expressão e pessoal, pois 

a usuária enfatiza quem ela é (ser Sampaio Correia) e denota também o gosto pessoal dela: 

torcedora do Sampaio. Além disso, a publicação demarca a localidade em função do tema 

discutido nos comentários: times de futebol maranhense. 

 

Registro fotográfico no estádio Castelão 

Encontramos 978 ocorrências de fotos no estádio que enfatizam a presença do 

sujeito durante o evento (jogo do Sampaio). Observamos o seguinte padrão nas ocorrências: 

fotografias na modalidade selfie
17

 individual (item 1, figura 3) ou em grupo (item 6, figura 

3), tendo o campo como fundo; fotos individuais (item 5, figura 3) ou em grupo tiradas por 

terceiros (item 3, figura 3), ou seja, o fotógrafo está ausente; e, fotos da torcida (item 2, 

figura 3) ou do campo (item 4, figura 3), também com o fotógrafo ausente. 

 

Figura 3. Mosaico de imagens registradas no estádio Castelão durante jogos do Sampaio Corrêa. Disponível em: 

http://iconosquare.com/ Acesso em: 08.07.2014 

                                                 
16 Moto Clube é outro time maranhense, considerado rival do Sampaio Corrêa.  
17 Presente no Dicionário de Inglês Oxford, a palavra Selfie refere-se a uma foto registrada com a presença do fotógrafo na 

imagem, ou seja, é um autorretrato.  Pode ser feita individualmente ou em grupo. 
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Na foto abaixo (Figura 4), temos um registro que traz a legenda “fez muita falta no 

jogo de hje o gigante Jonas”, seguida das hashtags #hjeatarde #sampaiocorrêa, #sampaio. 

O “gigante Jonas” mencionado na legenda (à direita na imagem) é jogador do Sampaio. Ele 

foi destaque na mídia local, pois estaria sendo disputado por clubes de fora do estado. No 

entanto, até o final da décima rodada do brasileirão, ele permanecia com o clube 

maranhense. O registro feito no dia 07 de junho é referente ao dia do jogo entre Sampaio e 

Avaí/Florianópolis.  

Na legenda não há declaração de apoio ou enaltecimento ao clube diretamente, mas 

a palavra “gigante” tem caráter de adjetivo associado a um jogador do clube que, de certo 

modo representa o time. Logo, há um enaltecimento subentendido, além disso, a presença 

no estádio Castelão, enfatizada pela foto e pelo geolocalizador, demarca a presença, bem 

como o sentimento de pertença do usuário à torcida do Sampaio. 

 

 

Figura 4. Torcedor do Sampaio publica foto no Castelão ao lado do jogador Jonas. Disponível em: 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/737863774943341047_347847073. Acesso em: 08.07.2014 

 

Os comentários impulsionados a partir desta foto fazem referência à localização do 

torcedor no estádio, desencadeando o seguinte diálogo. 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/737863774943341047_347847073
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Figura 5. Interação derivada da imagem na figura 4. Disponível em: 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/737863774943341047_347847073. Acesso em: 08.07.2014. 

 

Sobre os tipos de interação digital demarcados na foto, temos o da Localidade em 

evidência, associado ao Pessoal e também Hobby. Podemos destacar também que o fato de 

o torcedor ter tirado a foto ao lado de um dos jogadores do Sampaio, possa representar para 

sua rede de contatos certo poder de influência, na possibilidade de nem todos terem acesso 

aos jogadores do clube. 

 

Considerações Finais 

Vimos que o Instagram possibilita interações de diversas modalidades quanto à 

força, a partir da manifestação da identidade e do pertencimento a grupos e locais. Recuero 

(2010) vai classificar a intensidade das interações em laços fortes e fracos, conceituando 

laços sociais como conexões entre atores presentes na rede. Essas conexões podem ser 

visualizados por meio de filiação à comunidades e grupos, interação com conteúdo 

publicado e por conversação. Os laços fortes denotam maior intimidade entre os atores, já 

os laços fracos são representados por interações superficiais.  

Em nossa análise, consideramos como interações superficiais o like que o sujeito dá 

à publicação do outro no Instagram. Quando a publicação impulsiona um diálogo, como 

http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/737863774943341047_347847073
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visto nos exemplos do tópico anterior, consideramos como laço forte, pois expressa 

intimidade e nível relacional mais profundo entre os atores.  

Em relação ao tema das publicações, vimos que nem sempre o assunto “Sampaio 

Corrêa” era desdobrado nos comentários da publicação, entretanto, constatamos que o uso 

das hashtags auxilia os torcedores a localizarem outros torcedores no aplicativo, visto que 

não há possibilidade de filiação em grupos ou comunidades. Observamos no Instagram, nas 

publicações relacionadas ao Sampaio, que, se o perfil for público, pessoas não relacionadas 

à rede do sujeito podem curtir e comentar a postagem, evidenciando um laço fraco que pode 

vir se tornar forte, caso haja retorno do sujeito.  

Em suma, o Instagram tem atuado como veículo de representação das diversas 

identidades do sujeito, auxiliando na ênfase do sentimento de pertença, por permitir que se 

utilize o aplicativo como vitrine de referenciais simbólicos de diversas instâncias: gosto 

pessoal, estilo de vida, papel social, etc. Tanto a manifestação da identidade quanto do 

pertencimento a determinado local/grupo social abrem precedente para o surgimento de 

interações e ampliação do capital social do sujeito. Tendência que pode ser vista também 

em aplicativos e plataformas virtuais que permitem a formação de redes sociais, sinalizando 

uma evolução das próprias práticas sociais virtuais estabelecidas.  
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