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RESUMO 
Este texto busca tecer reflexões a partir da experiência estética vivenciada, como 
ferramenta de ativação da imaginação e da sensibilidade, para interpretação e compreensão 
de campos discursivos em diversas áreas de conhecimento. Assim, a obra Back to the fields 
de Ruth Ewan, que fez parte da 32ª Bienal Internacional de São Paulo, será o ponto de 
partida de nossas considerações. Esta obra provoca um diálogo direto com a natureza e 
direciona-se para olhares sobre um mundo em transformação. Questiona a relação que 
mantemos com o tempo, a mudança de percepção da natureza pelo homem, e o modo 
como as ideias ganham corpo ao refletir sobre o presente a partir do olhar que investiga o 
passado da modernidade europeia. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Arte contemporânea; tempo; memórias esquecidas; natureza. 
 
 
SOMMAIRE 
Ce texte vise à tisser des réflexions de l'expérience esthétique expérimentée, comme outil 
d'activation de l'imagination et de la sensibilité, pour l'interprétation et la compréhension des 
champs discursifs dans divers domaines de la connaissance. Ainsi, l'œuvre Back to the 
fields Ruth Ewan, qui faisait partie de la 32e Biennale Internationale de São Paulo, sera le 
point de départ de nos considérations. Ce travail provoque un dialogue direct avec la nature 
et s’oriente vers des perspectives sur un monde en mutation. Il questionne la relation que 
nous avons avec le temps, le changement de la perception de la nature par l'homme, et 
comment les idées prennent forme pour réfléchir d'enquêter sur le passé de la modernité 
européenne. 
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Art contemporain; temps; mémoires oubliés; nature. 
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A arte contemporânea, com sua particularidade de ultrapassar o que é visual e 

concreto, abre-se a um campo artístico dirigido para além da representação, da 

imitação e do objeto em si. É a partir do olhar de quem observa que se dará a 

ampliação do campo perceptivo, que então, irá tecer diferentes concepções e 

interações entre o espaço e o tempo.  

Dentro do espaço da 32ª Bienal de São Paulo, como referência ao tempo, a obra de 

Ruth Ewan [Figura 1] chamou a atenção, ao materializar a partir de um fato histórico 

– a criação de um novo calendário proposto após a Revolução Francesa -, uma 

reflexão poética sobre memórias esquecidas. A artista utilizou como ferramenta, 

para a concretização de sua reflexão, um suporte de madeira circular disposto no 

chão, com plantas, flores, frutas, animais, pedras e utensílios de agricultura, 

organizados e numerados [Figura 2 e 3] a partir de referências sobre as estações do 

ano e das colheitas no continente europeu.  

A Revolução Francesa instituiu outra forma de calcular a passagem 
do tempo. Anticlerical e fundado nos ciclos da natureza, o calendário 
republicano renomeou os meses e cada um dos dias. Os novos 
nomes, sugeridos pelo poeta Fabre d’Églantine e pelo botânico 
André Thouin, responsável pelo Jardin des Plantes (Jardim das 
Plantas) de Paris, faziam referência às estações do ano e às 
colheitas, assim como a animais, flores, frutas, instrumentos 
agrícolas e pedras. O trabalho Back to The Fields [Volta ao campo] 
(2015/2016), de Ruth Ewan, reconduz à materialidade atribuída a 
esses esquecidos “monumentos de uma consciência histórica” que 
são os calendários (CARVALHO, 2016, p.342). 
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Figura 1 - Ruth Ewan, Back to The Fields [Volta ao campo], plantas, ferramentas, pedras, ossos e 
diversos materiais naturais sobre suporte de madeira, 2016. 

 32ª Bienal Internacional de São Paulo. Fonte: foto da autora no espaço expositivo. 

 

Nos atuais debates da arte contemporânea repensamos a relação do homem com a 

natureza. Diante da obra de Ewani a sensação de respeito em relação à natureza 

aflora e, talvez por instantes, nos coloquemos sob a responsabilidade do agricultor, 

que seleciona as sementes, planeja todas as fases da colheita, toma precauções 

quanto à invasão de insetos e pragas, preparação do solo e tempo propício para o 

cultivo de cada espécie, com o intuito de que se possa alcançar o resultado de uma 

boa safra.  

Ao observarmos a obra Back to the Fields, onde visualizamos a possibilidade de 

integração do homem com a natureza, somos dirigidos a pensar sobre nosso 

posicionamento no mundo. Um mundo que nos remete aos desequilíbrios 

ambientais, poluição, catástrofes naturais, efeito estufa, ameaças de acidentes e 

guerras nucleares, entre tantos outros fatores que nos instabilizam, porém, também 

pensamos sobre o tempo, o que ficou no passado e o que virá no futuro. A 

integração do homem com a natureza, que foi tão instigante para a reestruturação 

de um novo calendário em tempos passados, ainda seria possível? O desejo de 

preservação e cuidado com a natureza ainda pode ser prevalecido sobre o impulso 

de dominá-la? A resposta para tais questões estão inseridas em ações de 
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conscientização, e estas só serão possíveis se refletirem a prática do agricultor, que 

cuida da terra que habitamos e da qual dependemos para sobreviver. 

Talvez o novo calendário, proposto após a Revolução Francesa, que tinha como 

base os ciclos da natureza, nos faça pensar sobre uma inquietação gerada por este 

momento histórico, que diante de incertezas e conceitos de total abstração, procura 

uma integração, uma busca de harmonia e equilíbrio. 

Deixando as certezas mortas para trás diante de um presente 
inapreensível, dificilmente se pode falar em mudança de paradigma 
ou início de uma nova era. O experimento artístico sintonizado com o 
mix cosmológico de acontecimentos e encontros grandes e 
pequenos, cujos arranjos mutáveis perturbam os conceitos com os 
quais entendemos o mundo prospera na perturbação e na incerteza 
(LARSEN, 2016, p.73). 

 

Sob tais aspectos o processo de criação da obra de Ruth Ewan abriga uma nova 

proposta para perceber o tempo, que exposto de forma concreta por entre tantos 

tipos de ecologias presentes no espaço expositivo da 32ª Bienal Internacional de 

São Paulo, remeteu a momentos anteriores da história. A curiosidade é ativada a 

partir da forma como a artista materializa a proposta de um calendário que respira, 

emite energia e vida.  

O Calendário Republicano, também chamado Calendário Revolucionário Francês, 

foi criado em 1792, para assinalar o início de uma nova era na história da 

humanidade, em que deveriam imperar os conceitos de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Baseado nos ciclos da natureza modificou a contagem dos dias das 

semanas e dos meses, diferenciando-se do Calendário Gregoriano. O nome dos 

dias, que no calendário anterior fazia referência aos santos, passa a designar o 

nome de flores e plantas. Apesar de parecer distanciar-se das questões referentes à 

religiosidade, por não mais ser alicerçado a partir das comemorações religiosas 

cristãs, ao inspirar-se na natureza, baseando-se nas estações do ano para sua 

elaboração, parece mesmo intensificar o projeto divino de ligação entre o homem, a 

natureza e Deus. Vigorou de setembro de 1792 até dezembro de 1805, quando foi 

reestabelecido o Calendário Gregoriano. 
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Figura  2 e Figura 3 - Ruth Ewan, Back to The Fields [Volta ao campo], 2016, 
32ª Bienal Internacional de São Paulo. Fonte: foto da autora (detalhes). 

 
 

Durante o período romântico uma mudança quanto à representação torna-se 

imprescindível. No final do século XVIII, muitas críticas aos dogmas cristãos abalam 

as estruturas políticas, sociais e religiosas. Assim, os artistas românticos - alemães 

principalmente - buscam novas formas de exteriorizar as questões espirituais, e o 

farão através de uma intensificação da pintura de paisagem, quando a natureza irá 

refletir a imagem simbólica da alma, o sentimento de ligação entre o homem, a 

natureza e Deus. Através da representação da paisagem foi possível “recriar a 

experiência do divino num mundo descrente, fora do domínio da iconografia religiosa 

tradicional” (PIVA, 2015, p.58). Podemos perceber desta forma, que na época da 

criação do Calendário Revolucionário Francês, respirava-se essa atmosfera 

romântica e a busca de uma aproximação à natureza, como simbolização da 

purificação espiritual não corruptível. Porém, o calendário materializado por Ruth 

Ewan nos transporta para outros tempos, nos remete aos preceitos da Idade Média, 

onde o tempo era circular, e o homem vivia em função dos ciclos da natureza e a 

serviço de Deus. 
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Não nos apressemos, todavia, porque é preciso buscar os 
fundamentos do mundo moderno em épocas mais antigas, no seio 
mesmo da Idade Média. Ou seja: as bases para que uma diversa 
concepção de mundo e uma nova maneira de viver eclodissem e 
fossem denominadas como “modernas” encontram-se em tempos 
pretéritos, em plena vigência da maneira medieval de existir. Há de 
ser, portanto, entre os séculos XI e XIV que iremos encontrar essas 
bases, esses fundamentos da vida moderna (DUARTE JR., 2004, 
p.37). 

 

Ao vivenciar a obra “Volta ao Campo”, somos levados a refletir sobre passagem do 

tempo, mas não somente ao tempo da história a que se refere o calendário. O olhar 

para obra remeteu-me aos tempos medievais, pela própria disposição circular dos 

elementos da natureza, já que para o homem medieval, o tempo era um fenômeno 

cíclico. Na Idade Média não se pensava em um tempo linear, uniforme, mas em um 

tempo que se repetia, marcado pelas mudanças das estações do ano e dos astros. 

O lavrador, assim, guiava-se pelo movimento do sol e da lua em seu 
dia-a-dia e ao longo do ano, pelas mudanças sazonais e dos astros, 
alterações qualitativas do mundo que lhe ofereciam os parâmetros 
para o trabalho, o sono, a alimentação e as suas celebrações, em 
suma, para o desenrolar daquela sua vida tão próxima à natureza. 
Nas aldeias e cidades o quadro não era diverso, na medida em que 
as atividades nelas desenvolvidas também prescindiam de qualquer 
indicação temporal mais precisa (DUARTE JR., 2004, p.39). 

 

Essa maneira de vivenciar o tempo começa a modificar-se por volta do ano mil, 

como explica João Duarte Júnior (2004), quando nos mosteiros inicia-se uma 

preocupação com o regramento da vida cotidiana para que fossem executados os 

louvores a Deus, assim como as demais obrigações diárias. Foi a partir de então 

que se foram aperfeiçoando pesquisas para divisão do dia. Com a intensificação 

dessas pesquisas, os relógios de sol e de água foram substituídos, em meados do 

século XIV, pelos relógios mecânicos, que passaram a ser visíveis ao serem 

incorporados às torres das igrejas; “de início, o povo apenas ouvia a passagem das 

horas mediante o soar dos sinos, mas em curto espaço de tempo a sua visualização 

foi tornada possível com a invenção dos mostradores dotados de ponteiro” (Duarte 

Jr., 2004, p.39). A preocupação com o futuro, como noção de progresso, estava 

ausente nos tempos medievais. Portanto, ao soar dos sinos, nos distanciamos das 



 

 
PIVA, Márcia Helena Girardi. A obra de arte como alimento e ferramenta: a metamorfose do tempo na percepção 
da natureza pelo homem, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.798-810. 

804 

ferramentas agrícolas dispostas na obra de Ewan [Figura 4] e percebemos que 

“esses monumentos de uma consciência histórica”, como citado por Paulo Carvalho 

(2016, p.342) narram a configuração de uma consciência política, constatada na 

materialização do tempo. 

 
Figura 4 - Ruth Ewan, Back to The Fields [Volta ao campo], 2016,  

32ª Bienal Internacional de São Paulo. Fonte: foto da autora (detalhes). 

 

O filósofo Walter Benjamin lembra que nos dias que antecederam a 
Queda da Bastilha registrou-se um incidente em que essa 
consciência se manifestou: terminado o primeiro dia de combate do 
mês de julho de 1789, em vários bairros de Paris foram disparados 
tiros nos relógios localizados nas torres. O tempo vazio e homogêneo 
do relógio, ao contrário do tempo do calendário, marcava cada 
acontecimento de forma indiferente (CARVALHO, 2016, p.342). 

 

Quando os objetos se mecanizam e passam a controlar as atividades humanas, a 

percepção da natureza pelo homem sofre transformações, o olhar fixo no futuro, 

segue sempre em frente, guiado pelo caminhar dos ponteiros do relógio. O tempo do 

relógio, cada vez mais apressado, nos coloca distante de um tempo mais próximo da 

natureza. Na época moderna, o interesse estará em estabelecer um processo 

radical naquilo que se entendia por conhecimento. Galileu relaciona a natureza à 

linguagem matemática. Segundo Gilberto de Mello Kujawski (1988, p.158-9), 

“Galileu formaliza a natureza nas leis gerais do movimento, descobrindo um novo 
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céu e uma nova terra, onde o contexto das coisas é substituído por uma estrutura de 

relações”. 

E assim, a razão humana no decorrer dos tempos passa a se sobrepor aos mitos e 

convicções religiosas, que outrora eram as questões primordiais do homem. O 

conhecimento, a partir da época moderna, passa a ser estabelecido quando pautado 

de forma racional e cientificamente, o que parecia tornar o homem senhor de seu 

próprio destino. Com a Revolução Francesa buscou-se a igualdade e abolição de 

distinção e hierarquia das classes sociais. A ideia do homem de progredir por suas 

próprias conquistas concretizou-se de forma intensamente acentuada a partir da 

Revolução Industrial, que irá provocar diversas transformações - em velocidade 

muito mais acelerada - na ocupação diária e no modo de vida das populações.  

Consideremos, para a compreensão do fato, a transformação do 
antigo artesão nesse novo operário. Desde sempre, o artesão se 
mostrará senhor de seu trabalho, levando, ao longo dos dias, uma 
vida regida organicamente pelo próprio corpo e em concordância 
com as alterações sazonais do mundo. Quer dizer: concorde com a 
estação do ano, trabalhava segundo a sua necessidade, comia ao 
ser solicitado pelo estômago, dormia sob o imperativo do sono, etc. 
Seus horários e seu regime de atividades se davam em 
consequência de um ritmo vital, orgânico e corporal (Duarte Júnior, 
2004, p.47). 

 

A busca do conhecimento desvincula-se do propósito de melhor entender e louvar a 

Deus e transmuta-se na busca de poder e no domínio da natureza. A natureza 

existiria não só para suprir as necessidades do homem, mas para servi-lo na forma 

de possibilitar a extração de lucros e vantagens, o que gerava a falsa ideia de que 

seus recursos seriam infindáveis.  

A agitação das cidades, os avanços tecnológicos, a fumaça e a poluição, encobriram 

um tempo que se perdeu na Idade Média.  A 32ª Bienal com o tema “Incerteza Viva” 

tornou-se um espaço em que as incertezas que hoje vivenciamos - nos diversos 

campos (social, político, econômico e cultural) - fossem abordadas de forma 

provocativa, por cada uma das obras expostas, através de materializações e 

suportes. Uma mostra que interligava artistas, estruturas e pensamentos. O olhar 

para cada cultura, representada pelos artistas participantes da mostra, nos instigava 
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a refletir sobre o mundo globalizado que, no espaço expositivo, parecia falar a 

mesma língua. Um mundo emaranhado, como cita Denise Ferreira da Silva (2016, 

p.63), onde as diferenças culturais ocupam um só lugar, onde os olhares se 

costuram e buscam uma orientação em que a subjetividade permaneça. A 

imaginação artística dinamiza representações e alarga a sensibilização para novas 

articulações, onde a ciência, a filosofia, a história e a política, parecem tecer uma 

grande superfície regada de sensibilidade e questões, que darão sequência às 

transformações e acontecimentos do mundo. 

Assim como as estações que se repetem a cada ano, mas que nunca são idênticas, 

mostrando alterações por vezes sutis e por outras mais intensas, na obra de Ewan, 

a cada olhar que caminha, uma nova sensação é descoberta, através de elementos 

significativos para a apreciação desse calendário criado a partir de mudanças 

desencadeadas após a Revolução Francesa. É interessante pensar como a obra de 

arte descortina aspectos históricos, sociais, políticos e ao mesmo tempo sensíveis e 

filosóficos. A criação da artista, materializada a partir de uma realidade histórica, 

ativa relações e reflexões sobre uma multiplicidade de tempos, nos instiga a pensar 

em outra maneira de percebê-lo, assim como, na mutabilidade da nossa percepção 

em relação à natureza. 

São muitas as concordâncias e discordâncias que constantemente nos afetam. O 

que cremos, desejamos e o que na realidade experimentamos, por vezes, se situa 

em territórios muito distantes. As incertezas decorrentes de nosso mundo civilizatório 

nos faz refletir sobre alguns sintomas que invadem o cenário atual. Tal estado de 

coisas deve ser tomado como oportunidade de mudança, na busca de alternativas 

para uma alteração de rumo. A conscientização de nossa responsabilidade quanto à 

manutenção de uma terra habitável, de forma saudável, é imprescindível para o 

futuro das próximas gerações. A agressão à natureza, intensa durante séculos, 

desencadeou alterações climáticas que colocam em risco a existência de diversas 

formas de vida na terra, incluindo nós, seres humanos. 

Alguns grupos humanos estão já definitivamente afetados, quer por 
verem os seus habitats submersos pela elevação da água do mar, 
quer por serem obrigados a deixar as suas terras desertificadas de 
modo irreversível. A terra mãe parece estar a elevar a voz sobre as 
ruínas da casa que era dela para poder ser de todos e que os 
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humanos modernos destruíram movidos pela cobiça, voracidade, 
irresponsabilidade e, afinal, pela ingratidão sem limites. Poderão os 
humanos aprender a partilhar o que resta da casa que julgavam ser 
só sua e onde afinal habitavam por cedência generosa da terra-mãe? 
Ou preferirão o exílio dourado das fortalezas neofeudais enquanto as 
maiorias lhes rondam os muros e lhes tiram o sono, por mais legiões 
de cães, arsenais de câmaras de vídeo, quilômetros de cercas de 
arame farpados e de vidros à prova de bala que os protejam da 
realidade, mas nunca dos fantasmas da realidade? Estas são as 
incertezas cada vez mais abissais do nosso tempo (SANTOS, 2016, 
p.43). 

 

Há a necessidade de uma reconciliação, de rever ações e práticas que propiciem 

uma integração entre o homem e a natureza, que dissolva os atributos morais fixos 

que permeiam as diferenças culturais, e também considere os avanços científicos e 

tecnológicos. A imaginação pode ser uma ferramenta de entendimento e 

consideração da mutabilidade do viver. 

Depois de romper os muros vítreos, formais e fixos do Entendimento, 
liberada do jugo da certeza, a imaginação pode conceber um 
rearranjo dos componentes fundamentais para tudo refigurar O 
mundo como um todo complexo sem ordem. Consideremos uma 
possibilidade: e se, em vez de O Mundo Ordenado, pudéssemos 
imaginar O Mundo como uma plenitude, uma composição infinita em 
que cada singularidade existente está sujeita a se tornar uma 
expressão possível de todos os outros existentes, com os quais ela 
está emaranhada para além do espaço e do tempo (SILVA, 2016, 
p.58). 

 

Fazemos parte de uma história, que está diretamente vinculada a uma maneira de 

compreender o mundo e agir sobre ele. São muitas as interpretações da realidade, e 

os artistas nos oferecem ferramentas que contribuem para novas considerações, 

como forma a ativar os níveis mais sensíveis do nosso ser. “A arte está fundada na 

imaginação, e somente através da imaginação seremos capazes de conceber outras 

narrativas para nosso passado e novos caminhos para o futuro” (VOLZ, 2016, p.23).  

A poesia presente de forma singular na obra de Ruth Ewan dialoga com suportes e 

sentidos. Apresentada em forma circular, não determina um ponto inicial ou final, 

podemos observar a obra a partir de qualquer ponto, nos deixar levar através do 

percurso do olhar e prosseguir através do círculo exposto, o que nos possibilita 
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retornar a lugares antes percorridos, porém, sempre experimentando novas 

percepções, não há começo e nem fim. 

Denise Ferreira da Silva questiona se o mundo poderia ser pensado de outra 

maneira. Segundo Lars Bang Larsen (2016, p.67), “somos alienadas em relação a 

nós mesmos e não temos uma relação plena com o mundo”, somos envolvidos por 

um turbilhão de transformações e acontecimentos que nos deslocam de nós 

mesmos, provocando certo distanciamento do que antes parecia natural e 

complementava nossa vivência a partir de um diálogo próximo à natureza. Larsen 

enfatiza que vivemos dentro de uma precariedade, por estarmos constantemente 

expostos e vulneráveis aos outros. Porém, toda a instabilidade que nos cerca pode 

tornar-se uma nova possibilidade de mudança. A possibilidade de abrir o livro da 

história e buscar conexões quanto à percepção de outras noções de tempo e de 

espaço, permite construir considerações sobre nossas escolhas e seus reflexos nos 

diversos aspectos que envolvem a vida, em consonância com as questões próprias 

do nosso momento atual. 

Razão pela qual é legítimo perguntar se não seria já tempo de 
reconhecer que saímos da modernidade, tanto pelo desenvolvimento 
das ciências como pela capacidade técnica adquirida pela 
humanidade. Mais do que corrigir a modernidade por meio de uma 
ética da responsabilidade, não seria mais correto admitir a crise da 
concepção moderna da natureza? Esta atitude não procura limitar a 
ação nem completá-la por meio de intervenções curativas. Ela tenta 
elaborar uma concepção da natureza, de uma natureza de que 
somos parte interessada. Não entende limitar a técnica, mas orientá-
la diferentemente, de maneira a respeitar essa natureza de que 
fazemos parte. E se não vai além de remendos incompletos, ela 
apoia-se na convicção razoável de que o objetivo é inventar novas 
formas de habitar a terra, associando uma atividade industriosa a 
normas de comportamento reguladas sobre o estado do que 
sabemos dos processos da natura naturans. Da Antiguidade, esta 
concepção mantém o bom uso e a prudência; da modernidade, a 
injunção de saber para agir. 
No entanto, é um bom uso ecocentrado (e não mais antropocêntrico), 
fundado sobre um saber que não ignora mais os seus limites 
(LARRÈRE, 1997, p.174 – tradução nossa). 
 

 

Segundo os filósofos Catherine e Raphael Larrère (1997), é através da paisagem 

que reconhecemos o encontro da natureza com a história, produto comum das 

sociedades e da forma como ocupam o espaço. “Deixamos, em absoluto, de viver 
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numa época moderna. Habitamos uma natureza já antropisada e deixaremos uma 

outra, mais ou menos habitável, aos que vierem depois de nós” (LARRÈRE, 1997, 

p.206). 

O soar dos sinos, o badalar dos relógios e o som das sirenes continuam tocando e 

provocando as memórias arquivadas na história e no tempo. Diante de tantos 

desastres e catástrofes humanas e naturais, o grito da natureza, apesar de ainda 

parecer soar de forma muda, pode nos surpreender.  

A observação da obra Back to the Fields nos indica diversos olhares, faz refletir 

sobre um mundo esquecido ou flagelado - através da singeleza e da poesia -, e 

sobre a percepção do tempo e de tempos que emergem de diversos pontos em sua 

superfície circular. Busca-se com este artigo enfatizar as infinitas conexões, 

interligações e reflexões que a obra de arte pode provocar, através de seus códigos 

e estruturas, nos instigando a buscar respostas e análises em outros campos que 

não estão somente restritos à arte, mas à filosofia, à história, à política, à religião e 

ao pensamento crítico sobre nosso estar no mundo. Segundo Volz (2016, p.25), “a 

arte promove um intercâmbio ativo entre as pessoas, reconhecendo as incertezas 

como sistemas de orientação geradores e construtivos”.  

A arte possibilita reflexões infinitas, da qual podemos falar indefinidamente sem ela 

nunca deixar capturar-se inteiramente, há sempre novas possibilidades. A natureza 

solicita ações de conscientização. Novas sementes poderão ser plantadas, como 

maneira de reverter certos estados de desequilíbrio, que foram se instituindo diante 

de nossos olhos e reafirmando um mundo de incertezas em relação à nossa colheita 

futura. 

 

 

Notas 

                                                           
1
 Ruth Ewan (1980) vive em Glasgow, Reino Unido. Seu interesse está em refletir política e criticamente o 

presente, a partir de pesquisas de arquivo, colaboração com especialistas, catalogação e ressignificação de 
objetos e documentos históricos. Seu trabalho inclui a performance, instalação e material impresso. A obra Back 
to the Fields foi apresentada no Camden Arts Centre, Londres, Inglaterra em 2015. 
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