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Visamos com nossas ações, ocupar espaços, ativando assim camadas e esferas de signiﬁcados no contexto especíﬁco ao qual estão inseridas. Em nossos projetos, empregamos diversos meios e estratégias,
buscando a intersecção entre arte e outras áreas do conhecimento, tais como arquitetura, política, economia, sociologia, ecologia, história e geograﬁa.
Tais ações materializam-se através de desenhos, esculturas, vídeos e performances, que, inseridos no
contexto urbano, apontam para os principais interesses do grupo: a reﬂexão e o questionamento das
convenções espaciais, sociais, [po]éticas e políticas do cotidiano, e suas implicações entre o sujeito e sua
esfera pessoal e pública.
Ao “ativar” um determinado lugar, busca-se propor ao participante uma tomada de consciência sobre os
processos envolvidos na construção do espaço urbano e cotidiano da cidade, suas velocidades, alienações, estratégias de sobrevivência, (auto)organização, a coletividade e a ação direta (macro e micro
políticas).
Capacho (Dignidade)
Um capacho colocado na entrada de edifícios históricos e culturais, nele lemos a palavra DIGNIDADE.
Pessoas entram e saem pisando sobre ele. Um confronto que se estabelece a partir da relação entre as
pessoas e a alusão a um valor humano, nesse caso a dignidade. A escolha dos locais está pautada pelo
caráter histórico e simbólico que esses espaços têm na constituição da cidade, tais como museus, igrejas,
teatros e prédios públicos. Os pontos de colocação desse capacho foram mapeados, formando um percurso e o transporte do mesmo foi feito pelos integrantes do grupo elefante, constituindo uma ação/performance (remetendo aos carregadores de produtos, atividade comum no centro da cidade, por exemplo).
Dignidade (Barricada Simbólica)
Desenvolvido para resistir à invasão policial em uma ocupação na rua Plínio Ramos e posteriormente
na ocupação Prestes Maia, junto aos movimentos MMRC (Movimento por Moradia na Região Centro) e
MSTC (Movimento dos Sem-Teto do Centro). A barricada deveria resistir mais de forma simbólica do que
física. O objetivo era criar uma imagem para ocupar a mídia de massa e o espaço público, confrontando
a iminente e autoritária invasão policial. Se as autoridades publicas invadissem a ocupação, estariam
investindo contra a “dignidade”. A barricada foi produzida através da apropriação de placas de propaganda
imobiliária de bairros ricos. No Prestes Maia, como a policia não pôde invadir a ocupação, as placas ganharam nova utilidade: tornaram-se um “outdoor” um dispositivo de comunicação para o movimento social
por moradia instalado no prédio situado à Av. Prestes Maia.
Água (azul), Áreas Livres (verde), Abrigo (cinza)
Atualmente, o interesse do grupo Elefante está direcionado para uma pesquisa sobre o ambiente urbano
entendido como um sistema vivo, uma ecologia urbana. Como foco para tal processo de investigação,
foram eleitos 3 eixos temáticos:
. água (sobrevivência, ﬂuxo, vida líquida, imersividade social);
. áreas verdes (acesso, espaços públicos, espaço utilitário, vazios urbanos, jardins suspensos);
. abrigo (moradia, privado, conforto, proteção, alienação)
A pesquisa encontra-se em fase inicial, mas diante das urgências encontradas em qualquer tecido urbano
atual, tais eixos tornam-se conceitos quase genéricos, podendo ser observados em suas diversidades em
qualquer comunidade humana.
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