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Ressigni�cando a história, por Ruth Ewan

Ruth Ewan nasceu em Aberdeen, Reino 
Unido, em 1980. Vive e trabalha em 
Glasgow, Reino Unido. Seu trabalho 
assume muitas formas, incluindo 
performance, instalação e material 
impresso. 
Trata de temas que abarcam história, 
política, relações sociais e cultura popular, 
estimulando a colaboração e a participação. 
Já atuou com projetos junto a 
historiadores, artesãos tradicionais, 
músicos e crianças em idade escolar. 

A artista Ruth Ewan (Aberdeen / UK, 1980) tem 
desenvolvido trabalhos artísticos a partir de 
documentos históricos e sua ressignificação. Sua 
proposta é trazer à discussão questões do passado, 
refletindo sobre elas no contexto da atualidade 
europeia. 
Em seu trabalho Back to the fields, exposto na 32ª 
Bienal de São Paulo (2016), a artista faz referência ao 
Calendário Republicano Francês, “instituído entre 1793 
e 1805 como forma de organizar o tempo a partir de 
princípios racionais, abandonando a influência 
religiosa do calendário gregoriano. Nesse sistema a 
divisão do ano em dias, semanas e meses foi alterada 
para uma estrutura decimal e os nomes dos meses e 
dias modificados, remetendo a aspectos do clima e da 

Fonte: http://www.wastelandmovie.com/downloads.html
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Figura 2. Ruth Ewan. Back to the fields (Volta ao campo), 2016. 
32ª Bienal de São Paulo.

Figura 1. Ruth Ewan. Back to the fields (Volta ao campo), 2016. 
32ª Bienal de São Paulo.
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agricultura de cada época do ano. O Calendário 
Republicano Francês é composto por doze semanas 
de trinta dias. Cada mês é dividido em três semanas, 
cada semana possui dez dias. Os últimos cinco (ou 
seis) dias do calendário são dias festivos”.

Reunindo 365 itens usados   para designar os dias do 
ano - como alface, carroça, cera, nabo, mel, abeto, 
hera, figo, mercúrio, lava, musgo, atum, faisão, 
machado, etc, o trabalho se transforma em um 
grande calendário tangível. Com esta proposta Ruth 
Ewan busca o questionamento sobre o que agora 
pode ser extraído dessa ressignificação de nossas 
vidas diárias. Move reflexões a respeito de como as 
concepções foram transferidas, absorvidas ou 
perdidas dentro da cultura popular, ao mesmo tempo 
em que fazemos/construímos nossa vida de modo 

BIODIVERSIDADE E ALIMENTAÇÃO

1



A artista Ruth Ewan (Aberdeen / UK, 1980) tem 
desenvolvido trabalhos artísticos a partir de 
documentos históricos e sua ressignificação. Sua 
proposta é trazer à discussão questões do passado, 
refletindo sobre elas no contexto da atualidade 
europeia. 
Em seu trabalho Back to the fields, exposto na 32ª 
Bienal de São Paulo (2016), a artista faz referência ao 
Calendário Republicano Francês, “instituído entre 1793 
e 1805 como forma de organizar o tempo a partir de 
princípios racionais, abandonando a influência 
religiosa do calendário gregoriano. Nesse sistema a 
divisão do ano em dias, semanas e meses foi alterada 
para uma estrutura decimal e os nomes dos meses e 
dias modificados, remetendo a aspectos do clima e da 

A artista Ruth Ewan transformou o Calendário 
Republicano Francês em uma obra de arte, 
propondo-nos a pensar sobre a contagem do tempo e 
sobre nossas relações com o meio natural. É preciso 
pensar que a criação do Calendário Republicano 
deu-se em um tempo onde as relações do homem 
com a natureza e as ações agrícolas eram diferentes 
daquelas que temos hoje. Então que tal pensar em 
um calendário para o nosso tempo? Quais são as 
coisas com quais nos relacionamos e que 
poderíamos utilizar para nos auxiliar a pensar em 
uma contagem do tempo, como um calendário? 
Vamos criar um calendário nosso?
Questões que podem ajudar a pensar:
• Como você organiza a sua semana?
• Você usa algum tipo de calendário?
• Você se orienta na organização do tempo por algo 
visual ou por objetos?
• Que elementos que fazem parte do seu cotidiano 
podem auxiliar a organizar sua rotina?

agricultura de cada época do ano. O Calendário 
Republicano Francês é composto por doze semanas 
de trinta dias. Cada mês é dividido em três semanas, 
cada semana possui dez dias. Os últimos cinco (ou 
seis) dias do calendário são dias festivos”.

mecânico. Assim, a artista propõe colocar em 
discussão o modo como as sociedades vêm 
estruturando o seu tempo e a vida, tendo em conta 
que a noção de tempo já não está relacionada com a 
natureza, como viviam as sociedades em tempos 
anteriores.
Ruth, em sua proposta, apresenta quase uma 
enciclopédia de produtos, naturais e/ou fabricados, 
que nem sempre fazem parte do cotidiano das 
pessoas, atualmente. Desta forma, o calendário 
proposto traz elementos, que segundo a artista, têm 
ressurgido em algumas sociedades, como por 
exemplo, a busca por conhecer “a sazonalidade do 
produto ou o conhecimento de onde os alimentos e as 
plantas vieram”. A facilidade de acesso a diferentes 
produtos, principalmente flores, hortaliças e frutas, 
fez com que tenhamos perdido a noção de tempo em 
que são produzidas, fazendo-nos pensar que podem 
ser produzidas a todo momento. De fato, o Brasil, por 
sua diversidade de condições de plantio, possibilita 
uma gama de produção ampla ao longo de todo ano. 
Contudo, cada região apresenta características que 
limitam a produção de determinados produtos em 
todas as épocas do ano.
O aumento da procura por alimentos orgânicos tem 
promovido um maior contato e conhecimento sobre 
os processos de plantio e colheita dos alimentos, 
levando as pessoas a conhecerem um pouco mais 
sobre sazonalidades e regionalidades. 
A proposta da artista nos ajuda a pensar na nossa 

relação com a natureza e a lembrar que o ser 
humano não constitui um ser que vive na natureza, e 
sim é parte dela, ou seja, precisa ter consciência de 
como está nela inserido e como com ela 
relacionar-se, de modo que haja respeito e cuidado 
para com todos e tudo. 
As relações entre seres humanos e natureza têm 
sido foco de atenção de diferentes áreas do 
conhecimento. Ações no campo da agricultura vêm 
se desenvolvendo e concepções sobre agricultura 
sintrópica e permacultura têm se expandido. Ambas 
têm priorizado um modo de produção que leva em 
conta as relações entre seres humanos e natureza. E 
alguns artistas atuam muito próximos a esses 
interesses em promover melhores condições de vida 
e de convivência.
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Vídeo sobre alimentação orgânica 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=z6xAkNPV3QI

Calendário Revolucionário Francês
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/calendario-
-revolucionario-frances.htm

Tipos de calendário
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/01/oito-
-tipos-de-calendarios-usados-pelo-mundo.html
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Figura 3. Ruth Ewan. Back to the fields (Volta ao campo), 2016. 
32ª Bienal de São Paulo.



A artista Ruth Ewan (Aberdeen / UK, 1980) tem 
desenvolvido trabalhos artísticos a partir de 
documentos históricos e sua ressignificação. Sua 
proposta é trazer à discussão questões do passado, 
refletindo sobre elas no contexto da atualidade 
europeia. 
Em seu trabalho Back to the fields, exposto na 32ª 
Bienal de São Paulo (2016), a artista faz referência ao 
Calendário Republicano Francês, “instituído entre 1793 
e 1805 como forma de organizar o tempo a partir de 
princípios racionais, abandonando a influência 
religiosa do calendário gregoriano. Nesse sistema a 
divisão do ano em dias, semanas e meses foi alterada 
para uma estrutura decimal e os nomes dos meses e 
dias modificados, remetendo a aspectos do clima e da 

ATIVIDADES PRÁTICAS

TIPOS DE CALENDÁRIOS

CONTANDO O TEMPO

ALIMENTO TEM ÉPOCA?*
MODOS DE CULTIVO

DOS ALIMENTOS

A artista Ruth Ewan transformou o Calendário 
Republicano Francês em uma obra de arte, 
propondo-nos a pensar sobre a contagem do tempo e 
sobre nossas relações com o meio natural. É preciso 
pensar que a criação do Calendário Republicano 
deu-se em um tempo onde as relações do homem 
com a natureza e as ações agrícolas eram diferentes 
daquelas que temos hoje. Então que tal pensar em 
um calendário para o nosso tempo? Quais são as 
coisas com quais nos relacionamos e que 
poderíamos utilizar para nos auxiliar a pensar em 
uma contagem do tempo, como um calendário? 
Vamos criar um calendário nosso?
Questões que podem ajudar a pensar:
• Como você organiza a sua semana?
• Você usa algum tipo de calendário?
• Você se orienta na organização do tempo por algo 
visual ou por objetos?
• Que elementos que fazem parte do seu cotidiano 
podem auxiliar a organizar sua rotina?

Os processos que envolvem a produção agrícola de 
alimentos são diversos e se caracterizam de modos 
distintos para os grandes produtores e os pequenos 
produtores. Ainda, dentre eles há aqueles que 
produzem alimentos orgânicos, transgênicos e com o 
uso de agrotóxicos. Podemos também destacar os 
modos de plantio, alguns deles mais ou menos 
agressivos ao meio ambiente. Realize uma visita às 
feiras em sua cidade, busque saber se os produtos lá 

Sabia que existem outros calendários, ou modos de 
organizar o tempo, que são estruturados de modo 
distinto daquele com o qual estamos acostumados? 
Realize uma pesquisa sobre os calendários 
existentes, utilizados ou não. Busque por 
informações sobre: Quando foram criados? Quais os 
seus referenciais? Quem os criou? Onde são ou 
foram utilizados? Etc. 

Você já percebeu que há algumas frutas, legumes 
e/ou verduras que são encontradas nos mercados 
apenas em algumas épocas do ano? Por que será 
que isso ocorre?

Pesquise alimentos in natura que são consumidos 
em sua casa, como frutas, verduras e legumes. Faça 
uma lista desses alimentos. Em seguida, pesquise 
informações sobre esses alimentos: onde são 
produzidos? Em que clima e região são produzidos? 
Qual é a época do ano em que são plantados e 
colhidos? Tente descobrir se há alguma informação 
sobre as fases da lua e seu plantio e colheita. 

agricultura de cada época do ano. O Calendário 
Republicano Francês é composto por doze semanas 
de trinta dias. Cada mês é dividido em três semanas, 
cada semana possui dez dias. Os últimos cinco (ou 
seis) dias do calendário são dias festivos”.

Pesquise também as propriedades nutritivas e 
medicinais de cada um dos produtos. Por vezes, 
alguns vegetais são colhidos em períodos em que 
seus nutrientes são necessários para nossa saúde.

Que tal criar um grande calendário de alimentos?**

Em grande grupo, desenhe um calendário dividido 
por estações do ano. A seguir, desenhe os alimentos 
produzidos em cada uma das estações. 
* A mesma pergunta pode ser feita a partir de outras plantas, 
como flores, por exemplo.

** A partir dessa proposta é possível realizar um trabalho 
interdisciplinar fazendo uma relação entre produtos de época e 
seus preços no mercado. Essa pesquisa poderá ser desenvolvida 
ao longo do ano e, ao final, se poderá observar as alterações de 
preços. Além disso, é possível fazer relações sobre diferentes 
biomas e cultivo, sobre o transporte dos alimentos e seus custos.

vendidos são orgânicos ou não e como são 
produzidos. Procure saber mais sobre agricultura 
sintrópica, permacultura e agricultura de 
subsistência. A seguir discuta com o grupo as 
relações entre os diferentes modos de cultivo, seus 
benefícios e malefícios ao corpo, etc.
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