
N uma sociedade baseada no consumo e nas leis de compra
e venda impostas pelo mercado, os meios básicos de so-
breyivência são mediados pelo dinheiro. A economia desta

sociedade está diretamente relacionada com o modo de vida das
pessoas, na medida em que dita as formas de produção e as condi-
ções de trabalho, determinando, assim, as relações sociais e a ma-
neira como as pessoas enxergam o mundo. O sistema econômico
capitalista é um sistema de produção de bens de consumo que tem
como principal objetivo o lucro. Tal lógica implica a exploração da
mão de obra, impondo à maioria das pessoas condições difíceis
como várias horas de trabalho, que tomam grande parte de suas
vidas, e salários insuficientes que muitas vezes só permitem a so-
brevivência.

Os capitalistas são os detentores do capital, ou seja, dos meios
de produção, e representam a classe dominante. Aqueles que não
possuem capital são coibidos a vender o único que lhes é próprio,
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o trabalho, para poderem ter acesso ao mínimo necessário para
sobreviver. Os trabalhadores representam a classe dominada. Este
modelo clássico de compreensão do sistema já completa mais de
cem anos e, com pequenas modificações, se mantém bastante atu-
al. Neste trabalho iremos abordar algumas mudanças ocorridas no
modo de produção capitalista em geral e as atividades de um gru-
po de resistência em particular.

O capitalismo contemporâneo é o alvo do movimento Yomango.
Trata-se de um movimento artístico-político que surgiu na Espanha,
principalmente em Madri e Barcelona, há cerca de quatro anos,
um movimento de oposição ao sistema capitalista e de crítica à
sociedade de consumo que utiliza o humor e a guerrilha da comu-
nicação como principais armas de atuação.

A palavra Yomango é construída pela conjunção do pronome yo
(eu) e mango (primeira pessoa do singular do verbo 'mangar', equi-
valente a 'roubar' em linguagem coloquial), ou seja, "eu roubo".
Mas, mango é também o nome de uma fruta e de uma popula-
ríssima marca de roupas para jovens que representa hoje uma das
mais importantes multinacionais espanholas (e uma das mais
criticadas por suas práticas laborais).

A logomarca do movimento é um distanciamento, quase
indistinguível do original, da logomarca da têxtil Mango. O movi-
mento se apropria da logomarca da têxtil, lhe introduz um elemen-
to (no caso, yo) e lhe dá um outro significado, denegrindo a marca
original ao associá-la com a idéia de roubo. Por outro lado, faz apo-
logia à própria idéia do roubo, mas de um roubo revisto, como
veremos a seguir. Yomango se apresenta como uma marca-campa-
nha e uma antimarca, criando uma estética de confusão ao associar
o roubo à marca e a marca ao roubo.

Neste trabalho analisaremos a forma como Yomango se apresen-
ta enquanto resistência ao capitalismo contemporâneo e como é
possível imaginar uma outra utilização da comunicação diversa da
empregada pelos meios hegemônicos. O coletivo Yomango reclama
a gratuidade e a livre circulação de bens. Seu caráter lúdico associa
a prática política à diversão. Devido a isso, o movimento possui
certo poder de sedução que atrai cada vez mais pessoas. Segundo
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afirma o próprio movimento na página 32 do seu El Libro Rojo,
trata-se de "uma Antimarca, uma Investigação-Ação-Participação ex-
perimental e brincalhona; uma ferramenta para a ação; uma estraté-
gia de desobediência civil cotidiana" (YOMANGO, sd, p. 32).

Nos dias de hoje, o capitalismo é globalizado e se sobrepõe aos
Estados, constituindo o verdadeiro poder que controla o mundo.
Yomango, apesar de ser um movimento espanhol, tem pretensões
mundiais, já que seu alvo é um sistema econômico sem fronteiras.
Hoje o movimento se expandiu c pode ser encontrado também em
países como Argentina, México, Chile e Alemanha.

Yomango se opõe à lógica desse sistema capitalista e se baseia
numa sabotagem ao capital. E um projeto de desobediência civil
cotidiana. E também uma marca-campanha que oferece um estilo
de vida baseado no furto em lojas de grandes corporações como
forma de ação direta contra o capital. Prega o furto de maneira
consciente e politizada e sua "ideologia de subversão divertida, a
SCCPP- Sabotaje Contra el Capital Pasandoselo Pipa (Sabotagem Con-
tra o Capital Tirando Onda).

De forma lúdica, muitas das ações do movimento estão ligadas
à guerrilha da comunicação, que consiste na tentativa de provocar
efeitos subversivos mediante intervenções no processo de comu-
nicação. O método do distanciamento, o subvetising e as técnicas
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teatrais do Yomango serão identificados em algumas ações do movi-
mento. As técnicas teatrais usadas pelo coletivo, o happening e o
teatro invisível serão identificados em duas ações especificas: Yopito
e Yomangotango.

2. Capitalismo contemporâneo

A evolução tecnológica dos meios de produção nada mais é do que
uma mutação do capitalismo. As antigas sociedades de soberania mane-
javam máquinas simples, alavancas, roldanas, relógios. Enquanto as
sociedades disciplinares utilizavam máquinas energéticas e controlavam
o corpo físico na fábrica. Já as sociedades de controle de* que falam
Deleuze e Guattari utilizam máquinas de informática e computado-
res, tecnologias ligadas à imagem, ao consumo e à liberdade.

Segundo Klein (2004), essa transformação se dá pelo fato de
que, nos anos 8o, afetados pela recessão da década, alguns dos mais
poderosos fabricantes do mundo começaram a ter problemas devi-
do às suas grandes estruturas. Essas corporações estavam inchadas,
superdimencionadas. Elas possuíam demais, empregavam gente
demais e levavam peso demais nas costas: "O próprio processo de
produção - administrado pelas fábricas, responsáveis por dezenas
de milhares de empregados efetivos de tempo integral - começou
a parecer menos um caminho para o sucesso do que uma pesada
responsabilidade." (KLEIN, 2004).

Não se trata mais de um capitalismo voltado para a produção,
mas para o produto, isto é, cujo destino é a venda e cujo lócus privi-
legiado é o mercado. Por isso ele é essencialmente disperso. As
conquistas de mercado agora se fazem por tomada de controle, por
fixação de cotações ou por transformação do produto. O serviço de
vendas tornou-se o centro da empresa. "O marketing é agora o ins-
trumento de controle social, e forma a raça impudente de nossos
senhores. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas
também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de lon-
ga duração, infinita e descontínua." (DELEUZE, 1990).

Em meados da década de 8o surge uma nova idéia desenvolvida
por teóricos da administração que consiste no seguinte: as
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em alguns casos, verdadeiros monopólios.
Já em 1967, Guy Debord1 antecipa essa mutação do capitalismo

com o conceito de sociedade do espetáculo. Segundo ele, a primeira
fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou um
modo de definir toda a realização humana, uma evidente degrada-
ção do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está total-
mente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a
um deslizamento generalizado do ter para o parecer. "O espetáculo
não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pes-
soas mediada por imagens", afirma. (DEBORD, 1967: 14).

O conceito de espetáculo não se refere somente à tirania da tele-
visão ou da propaganda difundida pelos meios de comunicação.
Segundo Debord, a atividade social inteira passa a ser captada pelo
espetáculo. Do urbanismo aos partidos políticos de todas as ten-
dências, da arte às ciências, da vida cotidiana às paixões e os dese-
jos humanos, em toda parte se encontra a substituição da realidade
por sua imagem. E, neste processo, a imagem acaba por se tornar
real, sendo causa de um comportamento real, e a realidade acaba
por se tornar imagem. Nada mais natural, portanto, que as ativida-
des de luta e oposição a este novo sistema utilizem-se das mesmas
armas em sentido inverso.

corporações de sucesso
devem produzir princi-
palmente marcas, e não
produtos. Com essa visão,
novas corporações como a
Nike, a Microsoft, a
Tommy Hilfiger e a Intel
começam a disputar o mer-
cado com os fabricantes ame-
ricanos tradicionais. Hoje, essas
marcas são bastante conhecidas no
mundo, tornando-se hegemônicas e.
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Anselm Jappe2 (1999) constata, ao analisar a sociedade do espetácu-
lo, que essa imagem é, ademais, necessariamente falseada. Porque,
se de um lado o espetáculo é toda a sociedade, de outro é igual a uma
parte da sociedade e, também, o instrumento com o qual esta parte
domina a sociedade inteira. Portanto, o espetáculo não reflete a soci-
edade em seu conjunto, mas estrutura as imagens segundo os inte-
resses de uma parte da sociedade; e isso tem conseqüências sobre a
atividade social real dos que contemplam as imagens.

A receita dos teóricos da administração dos anos 8o mostrou-se
bastante lucrativa. Quem tivesse o menor número de empregados
na folha de pagamento e produzisse as imagens mais poderosas,
em vez de produtos melhores, teria mais sucesso e ganharia a dis-
puta. "Nasce um novo conceito: os produtos que florescerão no
futuro serão aqueles apresentados não como 'produtos', mas como
conceitos: a marca como experiência, como estilo de vida." (KLEIN,
2000: 46).

Desse modo, uma vez que as empresas não fabricam mais os
produtos e nem os distribuem, mas ao invés disso compram pro-
dutos acabados e lhes dão sua marca, essas empresas se empenham
agora em procurar continuamente novas formas criativas de cons-
truir e fortalecer a imagem das marcas. Para isso, elas não necessi-
tam mais de perfuratrizes, fornalhas nem martelos. Criar uma marca
requer outros tipos de ferramentas completamente diferentes como
um desfile infindável de extensões de marca, imagens continua-
mente renovadas para o marketing e novos espaços para disseminar
o conceito da marca. Aos poucos a marca se torna o próprio capi-
tal. É o chamado capital de marca, o brand equity dos anos 8o.

Em 1988, a Philip Morris comprou a Kraft por US$12,6 bilhões
- seis vezes mais do que a empresa valia no papel. A diferença de
preço estava, aparentemente, no custo da palavra 'Kraft', que, após
décadas de marketing e favorecimento de marca, agregava muito
mais valor à empresa do que seus ativos e vendas anuais totais.
Com esse fato, um imenso valor em dinheiro fôra atribuído a algo
que antes tinha sido abstrato e não quantificável - uma marca. Con-

Ensaísta que integra o coletivo da revista Krisis, Nüremberg, Alemanha.



na inflação das identidades de marcas na paisagem urbana. As mar-
cas com seus conceitos de 'atitude' que fornecem bens essenciais
do estilo de vida monopolizam áreas cada vez maiores do espaço
cultural. E a forma encontrada para se opor a esta profusão de marcas
é criar anti-marcas. Assim inspirou-se Naomi Klein para intitular
seu livro, ironicamente, de No logo, isto é, 'Sem marca'. Assim se
inspiraram os criadores de Yomango, igualmente uma marca, que
não é marca que anuncia um produto que não é produto.

Durante todo o seu desenvolvimento o sistema capitalista en-
frentou diferentes formas de resistência por parte daqueles que
vendiam seu trabalho, devido às más condições de vida que lhes
eram proporcionadas em prol de lucros cada vez maiores por parte
dos capitalistas. Na sua origem, com a Revolução Industrial, quan-
do as máquinas tomaram o lugar de centenas de trabalhadores,
causando o desemprego em massa, surgem os ludditas, proletários
que destruíam máquinas como forma de protesto.

No ambiente da fábrica surgem práticas de sabotagem destina-
das a curtocircuitar as lógicas de produção de forma anônima que
exigiam um amplo conhecimento do objeto a ser sabotado. O ob-
jetivo era a quebra-do consenso acerca da aceitação da lógica
normativa e maquinicista do sistema capitalista através de uma in-
terferência direta em seu processo, impedindo um resultado final
satisfatório. Pretendiam ocasionar um desajuste metabólico no apa-

seqüentemente essa notí-
cia favorece enormemente
as empresas de publicida-
de, que passaram a argu-
mentar que os gastos em
propaganda não eram
uma simples estratégia de
vendas, mas investimento
em capital puro.

Para essas empresas, o pro-
duto ostensivo era um mero tapa-
buraco para a produção real: a marca.
A partir daí, há um aumento considerável
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rato capitalista. Dessa forma "o próprio do trabalho humano, que é
a aportação de sentido comum, experiência e percepções subjetivas
à lógica normativa e maquinicista do capital, quebrava" (PANZER,
2003: 12 -13). A sabotagem era uma expressão de descontentamen-
to e recusa às condições de trabalho e sua brutal imposição.

Um exemplo de negação dessa sociedade se realizou nas cha-
mas de Watts3: "As grandes geladeiras roubadas pelas pessoas que
não possuíam energia elétrica, ou que estavam com ela cortada, é a
imagem da mentira da abundância, tornada verdade pelo atual sis-
tema produtor de mercadorias" (DEBORD, 1965).

Hoje, perante o capitalismo contemporâneo globalizado, com
suas já citadas novas condições e mutações, e seu novo regime de
dominação, os sindicatos de operários, que outrora representavam
uma forma de peso em termos de resistência, perdem sua força, e
surgem novas formas de resistência ao sistema adaptadas às novas
condições.
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De acordo com Klein (2004: 353-355), enquanto a última meta-
de da década de 1990 viu o enorme crescimento da onipresença
das marcas, um fenômeno paralelo surgiu nas margens: a nova
militância anticorporação. O triunfo da globalização econômica
inspirou uma onda de militantes investigativos, seguros e high-tech
que têm uma tendência tão global quanto as empresas que investi-
gam. Essa forma poderosa de militância vai muito além dos sindi-
catos tradicionais de comerciários. Seus membros são jovens e
velhos; vêm de escolas básicas e universidades; são pais preocupa-
dos com a devoção servil de seus filhos a 'tribos de logo', e são
também a intelligentsia política e o pessoal do marketing social que
estão mais preocupados com a qualidade da vida em comunidade
do que com o aumento das vendas.

3. Yomango

"Para os proprietários de centros comerciais e seus agentes de segu-

rança, estes tipos são simples ladrões; para eles mesmos, são um

grupo artístico que intervém na realidade, mediante a promoção e

aplicação de técnicas de roubo. Se chamam Yomango. Uns jovens

que asseguram não incitar a encher a geladeira na cara-de-pau, e

sim dar conteúdo político e artístico a atos dispersos que ocorrem

diariamente nos grandes centros comerciais em que se converteu

nossas vidas." (MENDONZA, 2003)

Há mais ou menos quatro anos vem acontecendo na Espanha,
principalmente em Madri e Barcelona, um movimento que res-
ponde pelo nome de Yomango. Yomango é um coletivo de ativistas
artístico-políticos que fazem apologia ao furto como forma de in-
tervenção no sistema capitalista contemporâneo, isto é, não como
forma de apropriação da propriedade alheia mas sim como forma de
sabotagem ao sistema que produz a própria noção de propriedade.

Yomango nasce -em meio a um turbilhão de movimentos
antiglobalização, num momento em que o mundo começa a avaliar
de um modo cada vez mais negativo as conseqüências do capitalis-
mo globalizado. Protestos contra a Shell, McDonalds e Nike, mani-



coletivo, numa entrevista. "Nos perguntamos o que há depois dis-
so tudo. Nós demos a volta e, em vez de basear nossa estratégia em
grandes manifestações, decidimos tomar um caminho que dava uma
resposta cotidiana, uma desobediência civil".

Em 05 de Julho de 2002, em Barcelona, o coletivo Yomango rea-
liza a apresentação de sua 'marca' à sociedade. Às 18 horas, um
cortejo de mais de cinqüenta pessoas atravessou o centro de Barce-
lona até confluir na loja de roupas Bershka em Portal del Ângel. O
local e a rua estavam agitados, em pleno período de liquidações. O
cortejo realizou então o primeiro desfile Yomango em Barcelona. O
desfile executou um jogo de magia, como havia anunciado em um
comunicado difundido ao público e aos meios de comunicação horas
antes: transformou uma coisa em uma onda de luz e cor; transfor-
mou um objeto em uma explosão de vida: extraiu da loja um vesti-
do em promoção, custando 9,50 euros, que posteriormente foi
exibido como uma obra de arte, dentro do festival In Motion no
programa do GREC de 2002.

Todas as atividades YOMANGO foram abertas e públicas, don-
de o importante papel desempenhado pela comunicação nas ativi-
dades do grupo:

"A verdadeira alternativa! Nesta manhã, segunda-feira, 8 de ju-
lho, Yomango depositou o vestido na loja Zara do portal Del Ângel
(segundo andar, seção masculina), com a seguinte mensagem:
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'Yomango: não se trata de roubo ou de acumulação de proprieda-
des, mas da livre circulação de bens e do desejo'. Esta prenda desa-
pareceu, circulou pelas ruas, foi a uma festa e agora quer mais.
Yomango. Tu queres?... Tu tens." Telefonou-se a ambas as lojas para
avisar. Há imagens da devolução bem como do conjunto de ativi-
dades de apresentação do Yomango Barcelona. (YOMANGO, 2002)

O sistema capitalista, explicam os manifestos do movimento,
toma posse das necessidades e dos desejos das pessoas e os trans-
formam em 'coisas' que têm preço e que são vendidas de forma
alienada. Yomango propõe a reapropriação dessas 'coisas', que an-
tes pertenciam ao comum, e estende a expropriação das mesmas.
Prega, assim, o furto, de maneira consciente e politizada, como for-
ma de ação direta contra o conjunto do sistema capitalista e de
crítica à sua máquina de produção de desejos.

De acordo com o coletivo, a situação atual leva a grande parte
da sociedade, cada dia mais excluída, cada dia mais perseguida, cada
dia mais pobre, a viver precariamente em cada vez mais aspectos
de suas vidas. Já não são precários só no trabalho, mas sim em
todas as etapas de suas vidas. E um circulo vicioso no qual se vê
cada dia mais pessoas fadadas a cair: precariedade no trabalho; au-
mento do preço da moradia, com fins puramente especulativos;
cada dia mais necessidades criadas pelo mercado, que oferece al-
gum objeto novo e necessário sem o qual os indivíduos se sentem
mais excluídos. "Uma situação que dá para poucas alegrias. E será
que não ás merecemos?" (YOMANGO, 2002)

Se se toma ao pé da letra a propaganda capitalista contemporâ-
nea e sua publicidade da abundância, vê-se que todos desejam os
objetos mostrados e abstratamente disponíveis, querem o direito
de utilizá-los. No caso do Yomango, esta apropriação não implica
pagar pelas mercadorias, recusando-se assim o valor de troca, a re-
alidade mercantil que é o seu molde. "Yomango. ?Lo quieres?... Lo
tienes." (YOMANGO, sd: 22) Não se busca, assim, abrir mão do
desejo mas, ao contrário, apropriar-se dele, torná-lo real.

Yomango como negação desse sistema capitalista contemporâ-
neo quebra com a lógica de que somente quando a mercadoria é
paga pelo dinheiro passa a ser respeitada como fetiche digno de ser



admirado. Trata-se de uma resposta consciente à abundância da
sociedade, denunciando que esta abundância não é, de modo al-
gum, natural nem humana: ela é a abundância de mercadorias.

Segundo Yomango (2002), desobediência é uma das melhores
maneiras para se liberar do pesado manto do controle. Desobede-
cer é legitimar a própria existência, legitimar a vida, apropriar-se
do discurso. E preciso, pois, criar os mecanismos que façam da de-
sobediência algo cotidiano na vida das pessoas, uma ferramenta
que constitua os indivíduos como corpos desobedientes, para que
seus gestos cotidianos configurem uma força criadora e nova.

Os grupos de Yomango se dedicam a roubar todo tipo de objetos
em grandes centros comerciais e franquias de grandes, empresas.
"Nós não fazemos apologia ao roubo" - afirma Jordi Claramente,
uma das cabeças do grupo - "O que fazemos é investigar e expor o
estado das coisas. Há uns dados curiosos, como o que oferece uma
das grandes marcas sobre dispositivo de segurança, diz que 30%
dos roubos em grandes superfícies são feitos pelos próprios em-
pregados..." Yomango não é algo novo. É uma maneira de fazer visí-
vel uma realidade concreta. Segundo suas estatísticas, cada europeu
rouba 76,83 euros por ano.

Yomango fabrica e divulga ferramentas e acessórios para o furto,
e dá sugestões e truques para driblar os sistemas de segurança das
lojas, como câmeras e espelhos. Ensina a danificar, substituir e des-
pregar os diferentes tipos de códigos de barras (identificados por
eles como inimigos do povo) que vêm junto aos produtos; a usar o
corpo de maneira eficaz como esconderijo, assim como os casacos e
outras peças de roupa, e aconselham sobre modos de atuação em
caso de flagrante. Estuda-se o funcionamento do capital nos atos
diários a fim de descobrir um modo de desenvolver uma ação apro-
priada a cada um.

"Yomango, como todas as grandes marcas, antes que coisas, ofe-
rece um estilo de vida. Só que este é um estilo sem dinheiro nem
cartões. Ao mascarar-se como uma marca que propõe um estilo de
vida, Yomango cria um jogo de crítica ao capitalismo com tudo que
o capitalismo ensinou quanto à colonização mental das marcas. A
estética da ironia é a base de atuação do grupo. Eles definem como



um acerto do Yomango incorporar técnicas do capitalismo à sua
luta, mas evita sua reciclagem por parte das grandes corporações.

De acordo com o estilo de vida Yomango, "qualquer ação polí-
tica, se quiser que seja sustentável, tem que ser prazerosa, porque
o capitalismo já nos amarga bastante a vida" (YOMANGO, sd).
Daí, o coletivo toma a iniciativa SCCPP, Sabotaje Contra el Capital
Pasándoselo Pipa. Teoria da revolução pela comédia, uma espécie
de sabotagem gozada ao capital, a SCCPP consiste em interferir
diretamente no processo do sistema capitalista de forma extro-
vertida e prazerosa, com o intuito de interromper seu funciona-
mento normal cotidiano. Fazendo a política relevante para o seu
dia-a-dia, as atividades yomango devem ser alegres e excitantes por
si próprias.

O espírito iconoclasta, formação artística, consciência política e
muito humor parecem ser os pontos de apoio do grupo. Em seus
projetos, utilizam-se da estética dos cartazes revolucionários rus-
sos à iconografia maoísta e a mesclam com conhecidos slogans pu-
blicitários e personagens contemporâneos como Winona Rider, atriz
que foi pega roubando nas lojas de luxo de Beverly Hills. Brinca-se
com o ímpeto revolucionário de século XX, contrastando-o com as
novas manifestações contra o capital propostas pelo grupo.

O coletivo difunde a sua atividade através de todo tipo de for-
matos e suportes: realizam performances, editam livretos (£/ Li-
vro Rojo / EI Livro Morao) cartazes, adesivos e novas etiquetas para
as roupas mangadas, dispõem de vários espaços na Internet, dis-
tribuem vídeos com as suas ações mais espetaculares e canções de
diferentes gêneros musicais com letras que fazem alusão à sua
filosofia. Realizam oficinas abertas, que também servem como
lugar de discussão e troca de experiências para o desenvolvimen-
to de suas ações.

Qualquer pessoa pode criar e difundir novos métodos, ou seja,
qualquer um pode abrir sua 'franquia' em qualquer lugar do
mundo. "Não há código para avaliar uma ação yomango correta",
pois pretende-se a maior divulgação possível do movimento, vi-
sando a uma vinculação com sujeitos de diferentes realidades sociais
e políticas.
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4. Yomango e a arte da comunicação-guerrilha

Nos anos recentes, um tipo de articulação política vem se tornan-
do popular entre os ativistas de esquerda. Baseando-se em históri-
as e práticas procedentes da Internacional Situacionista4 na França,
dos Yippies5 na União Européia, dos Indiani Metropolitani6 italia-
nos, dos Provos7 holandeses, e da Spassguerrilha8 da Alemanha,
para citar apenas algumas fontes, um tipo de comunicação política
criativa está sendo reinventado. Um tipo de jogo de signos e sím-
bolos que se mesclam e se convertem em parte da esfera pública:
"A guerrilha da comunicação é uma prática relacionada com refle-
xões sobre a teoria da comunicação: modos de distorcer os canais e
as modalidades de comunicação." (BLANCO et al, 2OO1: 451)

A guerrilha da comunicação é a tentativa de provocar efeitos
subversivos mediante intervenções no processo de comunicação.
(Grupo Autônomo A.F.R.I.C.A et.al., 2000, p. 46). Nos trabalhos
do Yomango pode-se encontrar vários elementos que irão habitar o
conceito de guerrilha da comunicação que listamos a seguir.

a) Método do distanciamento
Os distanciamentos se baseiam em câmbios sutis na representação
do habitual que mostram novos aspectos do representado e produ-
zem significações não previstas nem esperadas. O objetivo do
distanciamento consiste em criar uma distância frente ao existente.

"Intervir mediante o método de distanciamento em um proces-
so de comunicação significa pegar formas, acontecimentos, ima-



gens e idéias existentes e
mudar seu transcurso nor-
mal ou sua representação
usual." (Grupo Autônomo
A.F.R.I.C.A et.al., 2000, p.
46). A princípio, tais mu-
danças podem provocar uma
sensação de confusão pelo
fato de que, cada pessoa pos-
sui, devido a sua sociabilidade
dentro desta sociedade, um conhe-
cimento básico da mesma que pré-es-
trutura suas percepções.

Na guerrilha da comunicação, o distanciamento adquire caráter
político quando tenta tornar visíveis e conscientes relações de po-
der naturalizadas e não expressas, aspectos reprimidos ou normali-
zados das relações sociais. Tais ações se baseiam na idéia de que as
colocações críticas e subversivas devem, se voltar, antes de tudo,
precisamente para estes aspectos de situações e processos de comu-
nicação cotidiana.

Tal técnica pode ser vista como um desdobramento do conceito
de détournement, amplamente usado por Debord e os situacionis-
tas. Um dos exemplos de détournement mais conhecidos dos situa-
cionistas era4 tomar histórias em quadrinhos americanas e substituir
o conteúdo dos balões por textos revolucionários. Explica Debord
que "os dois princípios básicos do détournement são a perda de im-
portância de cada elemento originalmente independente (o que
significa a perda completa de seu sentido original) e a organização
de um novo significado que confere um sentido vivo a cada ele-
mento". O próprio nome Yomango é fruto de um distanciamento,
como já foi explicado.

b) Subvertísing
"O subvertising é uma das mais importantes formas de ação de uma
vertente da guerrilha da comunicação na União Européia, Canadá
e Austrália conhecido pelo nome de cultura jamming (interferência



cultural). Subvertising é um jogo de palavras sobre a base do verbo
inglês 'to advertise' (fazer publicidade) e se refere à produção e difu-
são de antipublicidade." (GRUPO AUTÔNOMO A.F.R.I.C.A et.al.,
2000: 104).

Um exemplo de subvertising foi o feito pelo artista performático
de Toronto, Jubal Brown, que espalhou o vírus visual na maior
blitz de adulteração de outdoors do Canadá, com nada mais que um
marcador. Ele ensinou aos amigos como distorcer as faces de mo-
delos de moda usando um marcador para escurecer seus olhos e
desenhar um zíper sobre suas bocas, deixando-as com a aparência
de caveiras: "No primeiro de abril de 1997, dezenas de pessoas par-
tiram em missões de encaveiramento, atacando centenas de outdoors
nas ruas movimentadas de Toronto. Seu trabalho foi impresso em
Adbusters9, ajudando a espalhar o encaveiramento "por toda a Amé-
rica do Norte." (Klein, 2004, p. 314)

O objetivo da maioria dos artistas que se dedicam ao subvertising
é a denúncia crítica à publicidade que incita o consumo desenfrea-
do de álcool, tabaco e artigos cosméticos, entre outros. "O
subvertising pode contribuir para questionar a redução da existên-
cia humana ao aspecto de consumidor de mercadorias, sem que
isso se deva expressar necessariamente em uma forma de uma cri-
tica puritana ao consumo." (GRUPO AUTÔNOMO A.F.R.I.K.A.
et al., 2000: 107)

Um dos exemplos de subvertising realizados pelo Yomango foi o
feito com propaganda do cartão de crédito Master Card, onde gracio-
samente eles trocam a ultima frase do slogan publicitário: "Existem
coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, Yomango".

c) Yopito
A palavra Yopito vem da conjunção do pronome yo (eu) mais pito,
primeira pessoa do singular do verbo pitar, 'apitar' em português,
logo, 'euapito'. A encenação consiste em entrar em supermercados
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dissimulando serem clientes (personagens) levando códigos de bar-
ras e discretamente distribuí-los pregando-os nas pessoas (público
ocasional) que passeiam pelas estantes, sem que elas percebam. O
resultado é um verdadeiro caos, já que os alarmes anti-roubo dis-
param incessantemente cada vez que alguém atravessa um caixa.

Essa ação contém características que definam a linguagem de
um teatro invisível. A estética de confrontação e confusão, através
da invisibilidade, a percepção do espaço, a liberdade de atuação
dos participantes-atores, a interação por parte do público ocasio-
nal de forma a assegurarem a transmissão da mensagem do coleti-
vo são elementos presentes.

d) Yomangotango
Yomangotango deu-se dentro de uma manifestação mundial de apoio
a revolta popular na Argentina contra a crise econômica do país,
em 20.12.2002. Yomangotango realizou uma 'descompra' de Natal ao
ritmo da dança portenha. Para celebrar as revoltas argentinas, nada
melhor do que aproveitar as generosas ofertas natalinas de redes de
supermercado, cujos tentáculos vão da Europa até a América Latina:
"Garrafas de espumante: Leve 14... Pague zero!".

O cordão policial que protegia o supermercado Champion/
Carrefour situado em Las Ramblas, Barcelona, foi atravessado por
uma multidão de ativistas: de repente, clientes anônimos livram-se
de suas roupas para a começar a dançar entre as estantes, mangando
garrafas de espumante com gestos elegantes, ao ritmo do tecnotango,
atravessando os caixas e enchendo a cesta de Natal Yomango.

"No dia seguinte, panelaços e manifestações em frente às sedes
bancárias no centro da cidade. Yomango entrou no banco Santander
para tirar as rolhas das garrafas, brindar pelo povo argentino, e
trazer ao coração da metrópole, sob uma chuva de espumante, o
grito "Que se vayan todos"!I0 começando pelas multinacionais e pe-
los bancos que rapinam a Argentina (YOMANGO, 2002).

A idéia de reunir várias pessoas em torno da ação de furtar já
carrega em si a extraordinariedade de um espetáculo. A dramatização
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feita por parte do grupo, dançando um tango eletrônico e mangando
descaradamente garrafas de espumante, afirma o caráter lúdico da
luta do coletivo contra a tirania do capitalismo, uma diversão na
simplicidade, um ritual de libertação dos desejos, na revolta.

Concluímos afirmando que, nas ações encenadas pelo grupo, a
revolta contra a exploração capitalista é captada e ampliada, para
depois ser lançada na sociedade através da alegria, da afirmação de
vida, da ironia, da celebração e da contestação do capitalismo pelo
mango. As pessoas envolvidas em tal projeto são movidas pela ação
em direção à alegria de superar, ainda que de forma temporária e
simbólica, o capital opressor e o poderio da comunicação
hegemônica, mostrando que há caminhos possíveis, que há outros
sistemas a serem inventados, outras formas de relacionamento en-
tre pessoas que não as da posse e da falta. •

•
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Resumo

Numa sociedade baseada no consumo e
nas leis impostas pelo mercado, os meios
básicos de sobrevivência são mediados
pelo dinheiro. A economia desta socieda-
de está diretamente relacionada com o
modo de vida das pessoas na medida em
que dita as formas de produção e as con-
dições de trabalho determinando, assim,
as relações sociais e a maneira das pessoas
enxergarem o mundo. O capitalismo con-
temporâneo é o alvo do movimento
Yomango, coletivo artístico-político que
surgiu na Espanha há cerca de quatro anos
e que propõe uma oposição ao sistema
capitalista e uma crítica à sociedade de
consumo utilizando como instrumentos
de luta o humor e a guerrilha da comuni-
cação.
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Yomango - Capitalismo - Humor - Guer-
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Abstract
We live in a society based on consumption and
on the laws imposed by the market. Therefore,
the basic means one has to live are a refection
on the money one has. The economy on such
society is directly related to the way people live
for it settles the forms of production and the
working conditions, determining the social
relations and the way people see the world.
Contemporary capitalism is the target of a
movement called Yomango, an artistic and
political group created in Spain about four years
ago. The group proposes an opposition to the
capitalistic system and a critic on the society
based on consumption using as instruments
humor and communication guerrilla
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