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Resumo 
 

Este presente artigo pretende analisar, sob uma ótica de estudos de territorialidades e 
construção de subjetividades contemporâneas, uma notícia de grande repercussão sobre 
a ex-BBB Emilly Araújo, que se referiu ao público que estava presente no evento Villa 
Mix Festival, em Goiânia, com xingamentos e expressões de baixo calão. O episódio 
servirá como objeto de estudo à reflexão acerca da demarcação territorial dos 
denominados “cercadinhos e áreas VIPs” em eventos itinerantes. Este fenômeno 
contemporâneo será desenvolvido ao longo do trabalho e analisado com base em suas 
relações com estudos de territorialidades físicas e subjetivas, construções identitárias 
dos sujeitos contemporâneos e as relações de sociabilidade que se dão por meio da 
criação destas demarcações. Como referencial teórico, são destacados autores como 
Zygmunt Bauman, Suely Rolnik, Everardo Rocha, Christian Dunker e Paula Sibília.  

 
Palavras-chave: territorialidades; estratégias de visibilidade; subjetividade; eventos; 
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 O pertencimento e também o não-pertencimento a determinado território se 

configurou ao longo da história em uma importante noção particular e também coletiva. 

Seguindo este pensamento, podemos verificar também que os sentidos destas 

demarcações contribuíram e ainda contribuem para as construções identitárias dos 

sujeitos. No âmbito das pesquisas e discursos científicos, pode-se dizer que essa 

temática consiste em uma grande e transdisciplinar área de concentração. Neste 

trabalho, iremos tratar dessa temática a partir do viés dos estudos de comunicação. 

 Para investigar estes temas, dividimos o presente artigo em três etapas. Na 

primeira delas, contextualizamos historicamente a noção de território, além também das 
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relações de sociabilidade decorrentes dele e do seu consumo. Na segunda etapa, 

percorremos as temáticas subjetivas de territorialidades e, assim, as demarcações 

identitárias do “eu” e do “outro”. Desse modo, nos questionamos sobre de que forma 

territórios, físicos e subjetivos, podem ser utilizados para a demarcação de 

subjetividades, além também de como se dão as relações estabelecidas entre eles. 

 Por fim, para nos debruçarmos nessas questões, que mais representam um ponto 

de partida interessante para reflexão do que, efetivamente, perguntas que podem ser 

respondidas de forma inequívoca, direcionaremos a análise para uma construção 

territorial em especial, a dos chamados “cercadinhos VIPs”. Na sequência, 

problematizaremos a notícia divulgada na mídia sobre a ex-BBB Emilly Araújo, que se 

dirigiu ao público não-pertencente à sua área VIP, no “Villa Mix Festival”, com 

expressões que despertaram polêmica. 

 
Território, consumo e sociabilidade  
 
 A demarcação de territórios não é um fenômeno contemporâneo. Pelo contrário, 

muito antes de uma vida propriamente em sociedade, territórios já eram demarcados 

entre os homens mais primitivos, na medida em que, em certo momento4, abandonaram 

seus hábitos nômades e tornaram-se sedentários (VICENTINO e DORIGO, 2010). 

Logo, com a ocupação e fixação em espaços, delimitações se fizeram necessárias, 

mudando as antigas noções de coletivismo para então situações de posse privada, seja 

por meio de indivíduos, de famílias ou de grupos sociais que, nesse contexto, se 

formavam.  

 Foi a partir deste momento que vimos surgir a noção de pertencimento e não-

pertencimento a um determinado grupo, assim como, consequentemente, a defesa contra 

os considerados “intrusos” por aqueles que delimitaram determinado território. Esta 

noção se desenvolveu na medida em que os territórios se expandiam e formavam 

grandes cidades-Estado, Reinos e Impérios5, resultantes da crescente ambição dos 

indivíduos em conquistar cada vez mais terrenos, para então defendê-los e explorá-los 

em riquezas (VICENTINO e DORIGO, 2010). O anexo de cada vez mais áreas ao 

território inicial conferia a estes indivíduos poder e grandeza mas, mais que isso, 

levaram a um sentido territorial agora econômico, e não mais de subsistência.  
                                                
4 Transição que ocorreu por conta do domínio da agricultura e da domesticação de animais, no momento histórico 
conhecido como Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada (VICENTINO e DORIGO, 2010). 
5 Característicos principalmente do período conhecido como Antiguidade, que se estendeu de 4.000 a.C a 476 d.C 
(VICENTINO e DORIGO, 2010). 
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 Perpassando por episódios pertinentes à construção do que hoje temos por 

territórios, podemos observar que foi nesse momento de organização econômica dos 

espaços e a consequente ambição por suas conquistas, que o homem travou inúmeros 

conflitos. Entre eles, devemos destacar as disputas territoriais religiosas, como as 

Cruzadas6 e o nascimento dos conflitos na Terra Santa7, local inclusive ainda guerreado 

nos dias atuais. Já entre as inúmeras guerras, damos ênfase à Primeira8 e à Segunda 

Guerras Mundiais9, que tiveram como estopim atritos entre nações por domínios 

também de territórios. Foram criados até mesmo espaços destinados a massacres, como 

os conhecidos “campos de concentração”, pensados sistematicamente pelo nazismo 

alemão a fim de garantir o extermínio de minorias na Segunda Grande Guerra 

(VICENTINO e DORIGO, 2010).  

 Podemos pontuar, portanto, com esta breve retomada histórica, o afloramento e 

o desenvolvimento de diferentes tipos de relações entre indivíduos, decorrentes 

inicialmente de demarcações territoriais. Sejam por relações de ambição e expansão, de 

dominação e poder, de servidão, de intolerância religiosa, de extermínio e(ou) 

econômicas, evidenciamos a importância que cada porção de terra adquiriu e ainda 

adquire no convívio social, demandando também uma organização coletiva. Estas 

relações por territorialidades continuam se manifestando visto que territórios existem e 

coexistem, estando por muitas vezes dentro uns dos outros. Sendo assim, seus limites 

são renegociados o tempo inteiro, o que torna a cartografia territorial cada vez mais 

complexa, com inúmeros territórios menores dentro de territórios maiores, e assim 

sucessivamente.  

Com a urbanização a qual as sociedades passaram, hoje podemos perceber que o 

território urbano é fragmentado e que diferentes relações foram e são estabelecidas 

dentro dele (MOREIRA, 2010). Portanto, a lógica apresentada anteriormente também 

compreende as menores unidades territoriais, mais precisamente aquelas do cotidiano. A 

título de exemplo, temos hoje territórios destinados ao lazer e entretenimento, como 

                                                
6 Estas expedições, organizadas pela Igreja católica, tinham como objetivo principal a reconquista da região da 
Palestina que, desde o século XVII, estava dominada pelos muçulmanos (VICENTINO e DORIGO, 2010). 
7 Disputas territoriais, principalmente por questões religiosas, pelo domínio da região da Palestina, principalmente a 
cidade de Jerusalém (vista pelos judeus como a “Terra Prometida”). O conflito se intensificou no século XX, e 
perdura até os dias atuais. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-conflito-entre-israel-
palestina.htm>. Acesso em 12/07/17. 
8 Guerra que marcou o início do século XX entre a maioria das grandes potências da Europa e seus aliados em demais 
continentes. O conflito durou de 1914 a 1918 (VICENTINO e DORIGO, 2010). 
9 Conflito que durou de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações do mundo, principalmente as grandes potências 
(VICENTINO e DORIGO, 2010). 
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parques de diversão, cinemas e teatros; territórios destinados ao consumo, como 

shopping centers, prédios comerciais e lojas; territórios destinados à moradia, como 

casas, prédios e condomínios; territórios destinados ao trabalho como grandes empresas 

e indústrias, e por aí vai, de forma que estes territórios, assim como dito anteriormente, 

também podem coexistir.  

No entanto, quando delimita um território e estipula as relações de sociabilidade 

que ocorrerão dentro dele, a organização decorrente deste processo pode acabar por 

excluir, direta ou indiretamente, aqueles que, por qualquer motivo, não pertencem a este 

território. A delimitação territorial e essa consequente defesa contra os “intrusos”, 

acontece o tempo todo, seja por uma exigência de vestimenta, ou pelo tipo de acesso e 

meio de transporte, ou pelo gênero, ou pela idade, ou pela religião, ou pela classe social, 

entre outros inúmeros fatores que segregam territorialmente um espaço e que vimos 

inclusive no decorrer da humanidade, na construção histórica de território. As 

disparidades, portanto, existem tanto no meio propriamente físico, quanto pelas relações 

estabelecidas e de certa forma “impostas” para o acesso em cada tipo de espaço.  

Sabemos que podemos distinguir os territórios, portanto, com base nas suas 

delimitações e nos códigos presentes nas relações que acabam sendo estabalecidas para 

a manutenção da sua existência. Sendo assim, o consumo destes territórios não deixa de 

estar incluso no universo do consumo em geral. Essa ligação existe uma vez que, como 

exposto por Everardo Rocha (2005) em “Culpa e Prazer”, este consumo pode acabar por 

afastar ou distanciar indivíduos ou, assim como o autor apontou ao citar Mary Douglas, 

“constroem muros ou pontes entre o um e os outros” (ROCHA, 2005, p.136, apud 

DOUGLAS, 2004). Muros ou pontes, portanto, entre os inúmeros territórios que 

ocupamos, ou não.   

Dessa forma, conseguimos enxergar que o consumo também passa a ser uma 

territorialidade, de aspecto subjetivo, visto que resulta em códigos que organizam e 

“traduzem as relações sociais” (ROCHA, 2005, p.136). Ao consumirmos estamos, 

portanto, escolhendo códigos que consequentemente nos resultarão em uma 

classificação, como apontado por Rocha no seguinte trecho: 

 
Esse código, ao traduzir relações sociais, permite classificar coisas e 
pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos. O consumo é o 
exercício de um sistema de classificação do mundo que nos cerca a 
partir de si mesmo (...). (ROCHA, 2005, p.136).     
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Sendo assim, sabemos que quando um território é demarcado, consequentemente 

fronteiras são estabelecidas em decorrência dessa demarcação. Essas fronteiras, físicas, 

também coexistem com fronteiras subjetivas.  

 

A demarcação do Eu e do Outro 

Com a globalização e o advento do capitalismo, tivemos o constante 

desenvolvimento de estratégias de marketing e, como ferramenta de comunicação 

dessas estratégias, a consequente evolução do poder da mídia. É, então, com esse 

fenômeno tão “comum”  e debatido na sociedade contemporânea globalizada, que a 

autora Suely Rolnik (2002) sugere a existência de um outro tipo de território, agora 

criado pela mídia, ao apontar que a alimentação de desejos aos consumidores, constrói 

relações de territorialidade subjetivas também. 

Ao estudar o consumo desses territórios e a existência de diferentes 

espacialidades subjetivas, Rolnik (2002) também propõe um sistema de códigos, assim 

como Rocha (2005) propõem em seu estudo do consumo. No entanto, os autores 

abordam esta questão de formas diferentes.  

No caminho antropológico abordado pelo autor, há uma defesa de que o 

fenômeno do consumo precisa ser reconhecido por seus fatores culturais, ou seja, suas 

produções de sentido e o código produzido nessas relações. Rocha (2005) não atribui as 

classificações resultantes do consumo como “boas” ou “ruins”, apenas como sentidos 

produzidos, uma vez que o consumo comunica.  

Rolnik (2002), por sua vez, também afirma que o consumo é um fenômeno que 

contribui para classificações, onde os códigos funcionam como demarcadores de 

relações sociais, assim como Rocha (2005). No entanto, ao analisar esses códigos pela 

faceta do capitalismo integrado, a autora passa a enxergá-los como constituintes de um 

jogo de regras e dinâmicas que são próprios de uma economia capitalista. Dessa forma, 

dentro de um universo de consumo que nos oferece muitas formas de ser e muitas 

formas de se expressar, Rolnik nos diz que nem todas as formas, ou seja, as lógicas de 

classificação resultantes desse consumo, “estão na moda”.  

Surgem, assim, sistemas articulados de códigos que estão organizados a partir de 

uma lógica de mercado e que, subjetivamente, demarcam territórios. Rolnik, em “Vida 

na Berlinda”, chamou esses territórios, criados pela economia capitalista e sustentados 

pela mídia, de “territórios-padrão” (ROLNIK, 2002).  
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Assim, na medida em que esses “territórios-padrão” são demarcados e 

reforçados por “poderosas operações de marketing” (ROLNIK, 2007), surgem 

consequentemente construções de identidades que atendem essas demarcações. Essas 

construções de si, chamadas pela autora de “identidades prêt-à-porter” são, assim como 

o próprio nome sugere, “postas à venda” subjetivamente aos indivíduos, para que se 

adequem ao território desejável (ROLNIK, 2007).  

Fabrica-se, assim, o “disputadíssimo território de uma subjetividade-elite”, 

denominado por Rolnik como o território da “subjetividade-luxo” e, 

concomitantemente, o antagônico e “temido” território da “subjetividade-lixo”, ou seja, 

dos excluídos, dos humilhados, dos que estão “mortos dentro do corpo coletivo” 

(ROLNIK, 2007). Daqueles, portanto, que não se encaixam nos kits de “perfil-padrão” 

criados pelas estratégias de marketing e vendidos constantemente pela mídia.  

Essa demarcação de identidades, que separa e classifica indivíduos, também é 

comentada por Bauman (2003) quando afirma que, ao terem identidades individuais 

“vulneráveis” e “líquidas” nesse contexto contemporâneo e globalizado, a construção de 

si se dá por meio da procura do que o autor comparou com “cabides”: 

 
(...) a vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da 
solitária construção da identidade levam os construtores da identidade 
a procurar cabides em que possam, em conjunto, pendurar seus medos 
e ansiedades individualmente experimentados e, depois disso, realizar 
os ritos de exorcismo em companhia de outros indivíduos também 
assustados e ansiosos. (BAUMAN, 2003, p.21) 

 

Bauman nos propõe que, nessa necessidade de se diferenciar no meio de tantas 

formas de ser e, assim, “aparecer”, os sujeitos acabam abandonando uma construção 

identitária individual e “singular” e acabam se “acomodando” em “cabides” com outros 

sujeitos na mesma situação: assustados, ansiosos e com medo (BAUMAN, 2003, p.21). 

Nessa lógica, acaba se formando o que o autor chamou de “comunidade-cabide”, que 

também não deixa de estar inclusa em um “processo de estabelecimento de fronteiras” 

(BAUMAN, 2003, p.21), assim como as fronteiras subjetivas de identidade estudadas 

por Rolnik (2002).  

Na visão da autora, em uma órbita de mercado onde essas identidades estão à 

venda e são constantemente comunicadas, a angústia está em não participar do território 

da “subjetividade-luxo” (ROLNIK, 2002). A responsabilidade da mídia na produção e 
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negociação desses dois territórios, e o distanciamento decorrente desse processo, é 

inclusive comentado pela autora no seguinte trecho:  

 
Fabricar esses dois tipos de território é a tarefa básica da mídia, ou 
melhor, fabricar “o” território, pois só há um, e demarcá-lo 
insistentemente do resto, o esgoto do mundo, onde sobrevive no limite 
tudo o que está fora dele. Imagens dessa demarcação saturam o 
visível, dia e noite, num verdadeiro assédio cerebral: do lado de 
dentro, o glamour das identidades prêt-à-porter de uma subjetividade-
luxo; do lado de fora, a abjeção das subjetividades-lixo (...) (ROLNIK, 
2002, p.3). 

 

A autora classifica, portanto, o território da “subjetividade-luxo” como o “único” 

território existente dentro do coletivo, reforçando que o território da “subjetividade-

lixo” mal é um território, uma vez que não corresponde às classificações das identidades 

de elite criadas pela mídia. 

O que na verdade passa a existir, segundo Rolnik, é uma espécie de 

“assombração” causada pela linha tênue entre estas duas subjetividades, que resulta no 

perigo de passar a ser excluído, para os que já estão dentro, e na busca desesperada, de 

quem está fora, para ser aceito e reconhecido dentro destes “territórios-padrão” 

(ROLNIK, 2002).  No entanto, a passagem não é o destino final, pois depois de dentro, 

o desafio passa a ser se manter lá.  

Dessa forma, os sujeitos acabam revelando uma espécie de vício neste processo. 

As identidades desejáveis acabam, assim, se transformando em verdadeiras “drogas” 

para seus consumidores, na medida em que estabelecem uma tensão que não é 

apaziguada totalmente (ROLNIK, 2002). Esta tensão parece ter como consequência uma 

“sensação de não participar da construção da existência, de não pertencer a nada e de 

que a vida não tem sentido”, uma vez que você nunca penetra permanentemente no 

território da “subjetividade-luxo” (ROLNIK, 2002). 

Os que temporariamente penetram o território desejável, por outro lado, acabam 

por viver dentro de uma sensação de perigo ou, como ilustrado por Rolnik (2002), em 

uma verdadeira berlinda entre o glamour da “subjetividade-luxo” e as atrocidades da 

“subjetividade-lixo”. Dessa forma, cenários de violência, miséria, “favela, tráfico, 

sequestro, fila de hospital, crianças desnutridas, gente sem teto, sem terra, sem camisa 

(...)”, conferem o território que a autora ilustrou como um verdadeiro “esgoto” 

(ROLNIK, 2002, p.3).   
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É inclusive com base neste medo do que está “fora” territorialmente, na visão 

dos que estão sendo alimentados por uma “subjetividade-luxo”, que os “muros” 

invisíveis construídos passam a ser, de certa forma, também físicos, na medida em que 

estes sujeitos precisam se sentir protegidos da ideia aterrorizante do que está além de 

suas fronteiras.  

De certa maneira, essa ”fortaleza” da “subjetividade-luxo” se materializou, na 

contemporaneidade, em modernos condomínios residenciais, projetados com o objetivo 

central de proporcionar a estes sujeitos um sentimento de paz, ordem e segurança. É 

com base neste contexto que o psicanalista Christian Dunker (2009) elaborou a chamada 

“lógica do condomínio”. Ao observar e estudar estes locais, Dunker verificou uma 

constante, que é o sentimento coletivo de que tudo aparentemente funciona. Dessa 

forma, o bem-estar é dado como uma espécie de garantia, uma vez que tudo e todos 

parecem convergir no sentido de proporcionar uma vida segura, tranquila, e de 

confiança. 

Segundo o autor, dentro desses condomínios, existem algumas constantes que 

asseguram esta sensação de bem-estar, como explicado no seguinte trecho: 

 
A imagem desta ilha de serenidade captura as ilusões de um sonho 
mediano de consumo. Uma região isolada do resto, na qual se poderia 
livremente exercer a convivência e partilhar o sentido de uma 
comunidade de destino. Além de tudo estamos entre iguais. Protegidos 
pelos muros que anunciam: aqui vigora um estado especial da lei. Ao 
passar pela guarita prepare-se para ser fichado e filmado: você está 
entrando no sistema (DUNKER, 2009, p.1).     

 

Essa descrição do condomínio nos possibilita fazer uma aproximação com os 

conceitos trabalhados por Rolnik (2002), uma vez que podemos compará-la como uma 

construção física de um território próprio da “subjetividade-luxo”. Essa ligacão se dá 

visto que há a necessidade, entre aqueles que estão protegidos por esta “fortaleza”, de 

afirmarem estar entre iguais: se protegendo e, de certa forma, ignorando, diante de seus 

muros, a existência de um território “lixo”. 

Ergue-se, portanto um “espaço de excepcionalidade, erigido como defesa contra 

a barbárie exterior” (DUNKER, 2009, p.3). É construída, desta maneira, uma espécie de 

cidade “privada”, dentro de um verdadeiro município, habitada apenas por aqueles que 

possuem o kit do “perfil-padrão” correspondente a este território. O condomínio passa a 

abrigar, portanto, elementos próprios que sugerem que aquele local é povoado apenas 

por quem conseguiu comprar esta “identidade-prêt-à-porter”, convertendo-se ele próprio 
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em um “território-padrão” (ROLNIK, 2002) extremamente desejado. Temos, portanto, o 

“território-padrão” em sua forma física.  

Em um dos vídeos postados em seu canal10 no Youtube, Dunker ainda comenta 

que essa espécie de “forma murada de existência” (sic) leva ao que o autor chamou de 

“narcisismo das pequenas diferenças”, que passam a justificar discursos de ódio e a 

cultivar também uma lógica de inveja. Inclusive um dos nomes dados ao psicinalista 

para este fenômeno foi “cercamento do mal-estar”, visto que a vida em condomínio 

pareceu resultar, sob um olhar da psicanálise, também em diferentes formas de 

sofrimento. Assim como discutido por Dunker, ainda no vídeo, este mal-estar se dá pelo 

“esvaziamento de si, perda da alma, dissolução de unidades de pertencimento” e, 

consequentemente, pela criação de um falso pertencimento.  

Estes desejos ilusórios de pertencimento, de “fuga aos desprazeres” e de 

“liberdade hedonista” (DUNKER, 2009, p.2), no entanto, não estão presentes somente 

nas territorialidades de grandes condomínios residenciais. Em seu estudo, Dunker 

sugere que este fenômeno confere uma lógica, a qual pode ser interpretada para diversas 

espacialidades e cercamentos da contemporaneidade. Cercamentos estes que devem se 

dar por meio de algumas premissas: normas e condutas próprias dentro de um meio 

coletivo “comum”, a existência de uma figura que se assemelhe à do síndico 

(“manipulador de leis”) e a ilusão de um local seguro e livre de desprazeres e do mundo 

exterior (DUNKER, 2009).  

É diante do cenário que apresentamos no decorrer deste artigo, que chegamos ao 

fenômeno dos chamados “cercadinhos VIPs”. Esta expressão foi retirada de um editorial 

de capa da revista Veja São Paulo11, que teve como ponto de partida a transformação 

pela qual a cena do entretenimento de luxo da noite paulistana estava passando12 ao dar 

lugar para o crescimento do circuito de eventos itinerantes de luxo. Estes eventos, “que 

reúnem até 15.000 pessoas em locais como galpões, hípicas e estádios” demandam 

investimentos que, ainda segundo a reportagem, chegam à casa de 1 milhão de reais. No 

entanto, o que nos chamou atenção na construção do texto publicado na revista, foram 

expressões como “boemia”, “moçada mais bonita da cidade”, “cercados de gente 

                                                
10 Christian Dunker: “O que é a lógica do condomínio? Falando Nisso 117” 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Z3fvSg9_6Mo>. Acesso em 07/17. 
11 BATISTA, J.; MORETTI, J. A Última Balada. [Editorial] Veja São Paulo, n. 2491, ago., 2016. 
12 A matéria fazia menção ao encerramento de luxuosas casas noturnas da cidade, exemplificando com a balada 
Provocateur e Disco, ambas fechadas em 2016.  
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bonita” e, principalmente, a do “cercadinho VIP”. Então, o que seria o “VIP” neste 

contexto? 

O termo VIP, como se sabe, vem do inglês Very Important Person 
(Pessoa Muito Importante) e designa um conceito que significa a 
justificativa para determinados privilégios a certas pessoas 
consideradas socialmente “muito importantes” em contraposição aos 
outros que seriam “pouco ou nada importantes”. Este discurso carrega 
consigo a ideia liberal de que certas pessoas mereceriam o mundo 
mais do que outras […]. (RIBEIRO, 2016). 

 

Dessa forma, seguindo a explicação de Cláudio Ribeiro, podemos afirmar que os 

“cercadinhos VIPs” são, portanto, locais diferenciados e “exclusivos”, onde estes 

indivíduos considerados “pessoas muito importantes” (VIPs) vivem os seus privilégios, 

observados neste trabalho dentro de um contexto de eventos itinerantes.  

Sendo assim, como apontado anteriormente, podemos conceitualmente 

aproximar estes locais da “lógica do condomínio” apresentada por Dunker (2009) e 

também com a construção de “territórios-padrão” dentro de uma “subjetividade-luxo”, 

conforme analisado por Rolnik (2002).  

Por conseguinte a este cenário, realizaremos um estudo de caso sobre a notícia 

da Emilly Araújo, de grande repercussão na mídia, além também do mapa de setores do 

“Villa Mix Festival”, evento que foi palco desta polêmica. Utilizaremos, assim, as 

teorias e conceitos que foram apresentados ao longo deste artigo, como base para 

análise do comportamento da ex-BBB diante do seu pertencimento a este “cercadinho 

VIP”.  

 

A validação do pertencimento por estratégias de autopromoção 

Como visto, o desejo humano de ocupar e delimitar territórios, físicos e 

consequentemente subjetivos, não é uma prática recente, de modo que na história 

houveram diversos episódios onde estas demarcações territoriais inclusive configuraram 

grandes conflitos. Essa prática de ocupação e segregação espacial, no entanto, vem 

sendo ressignificada com o passar dos anos, como pudemos notar pela criação de 

fronteiras subjetivas derivadas de um capitalismo integrado e uma cultura globalizada.  

 Em julho deste ano foi veiculado em portais de notícia como o da Revista 

Veja13, Revista Quem14 e Folha de São Paulo15, da Uol, um vídeo que mostra a ex-BBB 

                                                
13 “Atitude de Emilly em festival sertanejo provoca polêmica” 
<http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/emilly-villa-mix-festival-polemica/> Acesso em 10/07/17. 
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e também campeã da 17ª edição do reality show Emilly Araújo, chamando os fãs que 

estavam na pista do evento “Villa Mix Festival”, em Goiânia”, de “pobres” e, além 

disso, gritando “eu sou rica” de cima da área VIP na qual estava. O vídeo, também 

bastante disseminado na rede social Twitter por perfis como o de Hugo Gloss16,  mostra 

a vencedora do programa gritando “Pobres, pobres, pobres! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu 

sou rica sua pobre!“ enquanto um amigo tenta contê-la.  

O palco desta polêmica foi o evento itinerante17 “Villa Mix Festival” que, no 

começo de julho deste ano, ocorreu em Goiânia e contou com 2 dias de festa, cada dia 

com 12 horas de duração, e mais de 20 atrações, entre elas nacionais e internacionais18.  

O local escolhido foi o estacionamento do Estádio Serra Dourada que, conforme 

podemos notar pela ilustração abaixo, foi dividido territorialmente em quatro setores: 

Villa Vip, Villa Extra, Villa Prime e Backstage Brahma Golden Mix que, 

hierarquicamente, demandavam ingressos de R$103,50 a R$1.380,0019. 

                      
 Mapa do evento “Villa Mix Festival”, em Goiânia. 20 

                                                                                                                                          
14 “Em área VIP, ex-BBB Emilly Araújo grita “pobre” e “eu sou rica” para plateia” 
<http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/07/em-area-vip-ex-bbb-emilly-araujo-grita-pobre-e-eu-
sou-rica-para-plateia.html >Acesso em 10/07/17. 
15 “Não tenho sangue de barata”, diz Emilly sobre vídeo em que aparece gritando “pobre” e “eu sou rica”” 
<http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2017/07/nao-tenho-sangue-de-barata-diz-emilly-sobre-video-em-que-
aparece-gritando-pobre-e-sou-rica.shtml> Acesso em 10/07/17. 
16 Disponível em: <https://twitter.com/HugoGloss/status/881975110915194881>. Acesso em 11/07/17.  
17 Itinerante pois, ainda esse ano, o festival passará por cidades como Salvador, Curitiba, São Paulo e Recife, segundo 
seu próprio portal. Disponível em: <https://villamixfestival.com.br/#noticias> . Acesso em 11/07/17. 
18 “Festival Villa Mix promove maratona de shows em Goiânia; veja atrações” 
<http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/festival-villa-mix-promove-maratona-de-shows-em-goiania-veja-
atracoes.ghtml>. Acesso em 11/07/17.  
19 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/musica/noticia/festival-villa-mix-promove-maratona-de-shows-em-
goiania-veja-atracoes.ghtml>. Acesso em 11/07/17. 
20 Disponível em: <http://www.jornalnopalco.com.br/2017/05/10/villa-mix-goiania-tera-demi-lovato-como-atracao-
principal/>. Acesso em 11/07/17.   
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Como podemos verificar no mapa e nas descrições de cada área do evento, há 

uma demarcação não somente territorial, como também categórica em relação ao que 

cada setor pode oferecer mediante ao que cada frequentador está disposto e pode pagar. 

Sendo assim, temos uma ordem hierárquica de territórios, onde podemos observar que o 

“Villa Vip” é o território “menos privilegiado” (com visão mais distante do palco; sem a 

oferta de serviços de open bar21 e de banheiros exclusivos) e o “Backstage Brahma 

Golden Mix” é o local “mais privilegiado” (com, segundo descrito no mapa, “acesso à 

área exclusiva na frente do palco; decoração especial, iluminação, painéis de LED e 

serviços exclusivos; espaço de beleza; DJ’s e banheiros exclusivos”; além de serviços 

adicionais no domingo como buffet de pratos quentes e open bar). Os demais setores 

(“Villa Extra” e “Villa Prime”) se diferenciam pelas distâncias do palco e também por 

serviços adicionais. 

Ao nos atentarmos propriamente ao setor “Backstage Brahma Golden Mix”, 

espaço semelhante ao que denominamos por “cercadinho VIP” anteriormente e o 

ocupado por Emilly Araújo, podemos verificar que o termo “exclusivo” é recorrente em 

suas descrições. Exclusivo, de acordo com o dicionário Michaelis22, é um adjetivo que 

implica naquele “que exclui; que tem força ou direito para excluir”. Dessa forma, 

fazendo uma conexão com o que Ribeiro (2016) afirmou ao definir o termo “VIP”, este 

espaço com serviços “exclusivos” seria a garantia de que os frequentadores teriam para 

serem considerados “muito importantes” em relação ao “resto”. Esta lógica demanda, 

portanto, uma infinidade de peculiaridades que, por “direito”, excluem os que não 

possuem este específico acesso.  

Estas peculiaridades em serviços acabam por configurar também as premissas 

básicas da construção de um verdadeiro condomínio (DUNKER, 2009) dentro destes 

eventos, agora em forma de “cercadinhos VIPs”. O banheiro diferenciado, o espaço 

próximo ao palco, os serviços de beleza, a iluminação com estruturas de LED, entre 

outros elementos, conferem na verdade, como estudado por Dunker (2009), um 

verdadeiro “cercamento do mal-estar”. Ao se “protegerem” por muros físicos e 

subjetivos, estes indivíduos objetivam fugir dos “desprazeres” que os outros setores 

“menos privilegiados” poderiam acarretar, como por exemplo filas em banheiros, 

dificuldade na visão das atrações do palco pela distância, fila nos bares e a convivência 
                                                
21 O serviço de “bar aberto” (tradução livre da autora) corresponde à oferta aberta de bebidas, mediante uma taxa fixa 
paga anteriormente. 
22 Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=exclusivo>. Acesso em 11/07/17. 
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com os demais frequentadores. Sendo assim, estes indivúdos acabam por se fechar em 

uma “bolha” de “liberdade hedonista” dentro destes territórios “de risco zero”, onde na 

verdade se configuram as formas de sofrimento apontadas por Dunker (2009), como o 

“esvaziamento de si” e a “ilusão decorrente de um falso pertencimento”23.  

Além do mais, não são somente questões econômicas relacionadas aos preços 

dos ingressos que segregam territorialmente os setores destes eventos e diferem o 

“Backstage Brahma Golden Mix” dos demais. Como visto pela análise de Rolnik 

(2002), há também toda uma criação da mídia em transformar este território em um 

“território-padrão” e, portanto, pertencente a uma “subjetividade-luxo”. Diferentes 

elementos como o vestuário, a aparência estética e o estilo de vida, também compõem 

todo um “kit de perfil-padrão” oferecido à estes frequentadores como verdadeiras 

“identidades-prêt-à-porter” que, quando “compradas”, garantem o direito também 

subjetivo de acesso a estes espaços. Mesmo que tendo comprado financeiramente o 

acesso a este território, por meio dos ingressos, a falta de elementos “padrões” que o 

afirmem dentro de uma “subjetividade-luxo”, pode transformar este tipo específico de 

frequentador em um “intruso”, ainda que ocupando fisicamente o espaço. 

Já para aqueles que estão dentro, física e subjetivamente, do condomínio e do 

“território-padrão”, torna-se então necessária a afirmação constante de pertencimento a 

esta subjetividade, negando a existência do que seria a “subjetividade-lixo” (ROLNIK, 

2002), ou seja, os demais setores “menos importantes” do evento (Villa VIP, Villa Extra 

e Villa Prime).  

É se valendo desta ilusão de pertencimento, dentro de uma territorialidade não 

só física como subjetiva, que a ex-BBB Emilly Araújo valida seu pertencimento no 

local privilegiado do “Backstage Brahma Golden Mix”. Quando grita “eu sou rica, sua 

pobre!”, a jovem acaba por tensionar os limites entre as duas antagônicas subjetividades 

(“luxo” e “lixo”), afirmando o seu pertencimento ao “território-padrão” em detrimento 

do não-pertencimento dos demais.  

 Sibília (2008), ao conceituar o sujeito contemporâneo “alterdirigido”, afirma 

existir na contemporaneidade uma necessidade de deslocamento da personalidade para o 

externo, de forma que seja possível provocar efeitos nos outros. Este sujeito precisa, 

então, estar constante e permanentemente em um processo de reconstrução identitária a 

fim de tornar-se visível e reconhecido pelos grupos por onde transita. Assim, os meios 
                                                
23 Christian Dunker: “O que é a lógica do condomínio? Falando Nisso 117” 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Z3fvSg9_6Mo>. Acesso em 07/17. 
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para que esta dinâmica de “autopromoção” seja possível, tornam-se essenciais. Segundo 

a autora, foi no momento em que o pensamento capitalista e os valores privilegiados 

dentro desta lógica entraram em seu auge, que se tornou possível o “desenvolvimento de 

habilidades de autopromoção em cada indivíduo” (SIBÍLIA, 2008). Logo, foi assim que 

as personalidades entraram em um verdadeiro mercado aberto, onde a imagem pessoal é 

uma espécie de vitrine de validação no meio social, assim como feito pela ex-BBB. 

 Dessa forma, o discurso exclusivista de Emilly em “eu sou rica, sua pobre!” se 

torna chave para a validação de uma ocupação no local “mais privilegiado” do evento, 

com serviços “exclusivos” e cercado de “pessoas muito importantes” (VIPs). Neste 

contexto, cria-se uma tensão entre o “rico” e o “pobre”, o que na verdade não deixa de 

ser a já comentada tensão entre as “subjetividades-luxo” e “lixo” de Rolnik (2002) e 

também a abjeção do exterior enquanto cercada por iguais, como estudou Dunker 

(2009).  

 Além disso, uma vez que este “território-padrão” – no caso, o “Backstage 

Brahma Golden Mix” – não garante uma sensação de pertencimento eterna a uma 

“subjetividade-luxo”, faz-se necessária a “autopromoção” (SIBÍLIA, 2008) constante do 

pertencimento a esta espacialidade, principalmente diante da angústia na possibilidade 

de um dia deixar de ocupá-la. Emilly portanto, pode ter visto em seu discurso ao público 

frequentador de um setor “inferior” ao dela, uma oportunidade de autopromoção do seu 

pertencimento, ou seja, do que ela pode ter enxergado como sua “superioridade” por 

estar no “Backstage Brahma Golden Mix” devido ao fato de “ser rica” em contraposição 

ao outro ser “pobre”.  

 Assim, podemos verificar que o mandamento coletivo da contemporaneidade 

seria, portanto, aparecer, garantir sua visibilidade e comunicar todo o seu “kit” de 

“códigos-prêt-à-porter” (ROLNIK, 2007) ao “outro”. Dessa forma, o “acesso a 

experiências, sensações e universos exclusivos” (SIBÍLIA, 2008) torna-se cada vez mais 

necessário para que estes sujeitos contemporâneos validem socialmente o seu 

pertencimento em determinados territórios.  

 No entanto, mais que isso, o acesso a estes territórios denominados por Dunker 

(2009) como “cercamentos do mal-estar”, também podem acarretar em uma visão por 

direitos simbólicos de se sobressair diante dos demais, ou seja, daqueles que não estão 
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ocupando esse território. Logo, os sujeitos passam a ter uma série de ferramentas, de 

recursos simbólicos, que garantem que eles estejam posicionados em locais de maior 

visibilidade e com maiores “privilégios”, assim como feito pela ex-BBB Emilly Araújo. 

Ao afirmar que a vida dentro de uma lógica de condomínio poderia acarretar em 

discursos de ódio, Dunker (2009) pareceu prever o episódio analisado neste trabalho, 

onde uma sensação de pertencimento ofereceu espaço para xingamentos àqueles nos 

setores, fisicamente e subjetivamente, “inferiores”. 

 É, assim, diante desta análise de um acontecimento recente e que configurou 

grande repercussão, que esperamos que este trabalho contribua para discussões e 

pesquisas futuras relacionadas ao cenário comunicacional contemporâneo, com 

destaque para as lógicas de territorialidades e construções de subjetividades.  
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