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Case Study

Estudo de Caso

• Methodology: the challenge of mediatization
studies

• Metodologia: desafio de estudos em
midiatização

• Complex objects (apprehension and selection of
the corpus)

• Objetos complexos (apreensão e recorte do
corpus de análise)

• Case study: it allows us to think of different
situations in a comparative way

• Estudo de caso: permite refletir sobre
diferentes situações de modo comparativo

• Systematization according to the observed
situation

• Sistematização conforme situação observada

• Observation of social transformations
• In mediatization, both phenomena and
methodological operations are complexified

• Observação das transformações sociais
• Fenômenos se apresentam complexificados
na midiatização e, consequentemente, as
operações metodológicas também

Pugliesi
Case/Coronavirus

Caso
Pugliesi/Coronavírus

• Brazilian influencer Gabriela Pugliesi
confirmed positive result for coronavirus on
her Instagram on March 7th, 2020

• A influencer brasileira Gabriela Pugliesi
confirma resultado positivo para coronavírus
em seu Instagram em 7/3/20

• Pugliesi posted excerpts of a party with
friends on April 25th, 2020, during the
pandemic, and returned the next day to
Instagram to apologize

• Pugliesi posta trechos de festa com amigos
em 25/4/20, durante a pandemia, e retorna
no dia seguinte ao Instagram para pedir
desculpas

• Angry followers

• Seguidores revoltados

• Pugliesi's Instagram account was disabled

• A conta de Pugliesi no Instagram é desativada

• Three months later, the influencer activated
her social network again

• Três meses depois a influencer volta a ativar
sua rede social

Mediatized Case

Caso Midiatizado

Instruments based on D.A (Carlón, 2017)

Instrumentos com base no D.A (Carlón, 2017)

• Analysis in stages/phases

• Análise em etapas/fases

• Observation of the relationships
complexification between P and R

• Observação de complexificação das
relações entre P e R

• Brands present themselves in
mutations (IG account disabled due to
the manifestation of followers)

• Marcas se apresentam em mutações
(conta IG desativada em razão da
manifestação dos seguidores)

• Corpus selection from the beginning
of the circuit

• Recorte do corpus a partir do início do
circuito

Inferences

Inferências

Production and reception show signs of
transformation at different times

Produção e recepção apresentam marcas
de transformação em diferentes
momentos

• Followers shift the discourse from
“admirer” to that of “critic”
• Brands break contract with the
influencer

• Gabriela Pugliesi disables IG account
• Gabriela Pugliesi returns to IG
presenting a new stance

• Seguidores deslocam o discurso de
“admirador” para o de “crítico”
• Marcas rompem contrato com a
influencer
• Gabriela Pugliesi desativa IG
• Gabriela Pugliesi retorna ao IG
apresentando nova postura

