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RESUMO 
As memórias, assim como as coisas, vão e vêm! A produção em arte na contemporaneidade 
faz vir à tona o “tempo heterogêneo e contínuo, capaz de propor saltos sociais, culturais, 
políticos” através dos objetos artísticos e assim fazer “inventAÇÕES” da “pluralidade e 
perspectivas narrativas” do passado no presente. Desta circunstância, este trabalho quer 
discutir a perspectiva da qual as produções em artes plásticas de Mato Grosso do Sul têm 
(re)inventariado as memórias e histórias (clássicas e modernas da produção artística) no 
local cultural na contemporaneidade desde sua divisão de Mato Grosso em 1977. Para 
tanto, serão tomadas as argumentações teóricas de Jacques Derrida, Anne Cauquelin, 
Giorgio Agamben, entre outros autores nacionais/locais, que discutem as memórias, 
arquivos, histórias e a própria contemporaneidade na produção de narrativas na atualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
Memories, just like things, come and go! Production in contemporary art brings to the surface 
the “heterogeneous and continuous time, capable of proposing social, cultural, political 
leaps” through artistic objects and thus make “inventATIONS” of the “plurality and narrative 
perspectives” of the past in the present. From this circumstance, this work wants to discuss 
the perspective from which the productions in the plastic arts of Mato Grosso do Sul have 
(re)inventoried the memories and histories (classic and modern of the artistic production) in 
the cultural place in the contemporaneity since its division of Mato Grosso in 1977. To this 
end, the theoretical arguments of Jacques Derrida, Anne Cauquelin, Giorgio Agamben, 
among other national / local authors, will be taken, which discuss the memories, archives, 
histories and contemporary contemporaneity in the production of narratives in the present 
time. 
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Introdução 
Pensemos nos sismos da historiografia, nas reviravoltas 
técnicas do estabelecimento e do tratamento de tantos 
“dossiês”. (DERRIDA, 2001, p. 7) 
Se um dia a invasão estruturalista batesse em retirada, 
abandonando suas obras e seus sinais nas plagas da 
nossa civilização, tonar-se-ia um problema para o 
historiador das ideias. (DERRIDA, 2009, p. 1) 

Duas questões são necessárias serem esclarecidas antes de dar início à discussão 

propriamente dita a qual se pretende neste artigo: o tema posto pelos termos “a 

produção artística contemporânea” e o “lócus geoistórico enunciativo” nos quais 

circunscrevem a discussão, Mato Grosso do Sul, postos no título! A primeira refere-

se ao recorte artístico do qual tratarei: a produção artístico-plástica e artistas 

inscritos sob o rótulo de arte contemporânea e da produção também plástica e de 

artistas que estão trabalhando neste momento do presente. Ora mais, ora menos, 

serão privilegiadas características de uma arte contemporânea ou de uma arte 

desenvolvida na contemporaneidade, bem como de seus artistas, para ilustração 

das discussões que serão aqui expostas. Pois, a ótica de (tempo) contemporâneo 

aqui é concordante com Katia Canton ao afirmar que: 

O tempo contemporâneo surge como um elemento que perfura o 
espaço, substituindo a sensação de objetivação cronológica por uma 
circularidade plena de instabilidade. Turbulento, esse tempo parece 
fugaz e raso. Retira as espessuras das experiências que vivemos no 
mundo, afetando inexoravelmente nossas noções de história, de 
memória, de pertencimento. O grande perigo desse tempo raso é 
justamente a falta de espessura, a sensação de atemporalidade e de 
que, no lugar de processo de deslocamento, existe apenas o agora. 
(CANTON, 2009, p. 20) 

O outro ponto de articulação das discussões toma o estado de Mato Grosso do Sul 

como cenário por entender a demanda necessária de se pensar sobre e a partir 

dessas produções e artistas que estão emergindo no local cultural e geoistórico 

situado à margem da fronteira entre Brasil-Paraguai-Bolívia. A priori, se de algum 

modo a questão parecerá centrada em um lócus enunciativo simplesmente por 

predileção geográfica, cabe dizer que a demanda para pensar sobre e a partir de 

tais situações (históricas e/ou geográficas) que serão expostas é ainda emergente 

nesse lócus. Antes, porque venho acompanhando o desenvolvimento da produção 

artística local sul-mato-grossense bem de perto a mais de 10 anos.1 Em segundo 

lugar porque, se de algum modo, algumas produções e artistas estão 



 

 

 
BESSA-OLIVEIRA, Marcos Antônio. A produção artística contemporânea de Mato Grosso do Sul: resgate de 
"Memórias e InventAÇÕES" artísticas, 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.458-473. 

460 

acompanhando as mudanças dos tempos, outros parecem apenas continuar 

resgatando memórias e histórias sem proposição de nenhuma (re)inventação ao/no 

presente artístico local. Igualmente corroborado por Canton, as memórias e histórias 

biográficas são as que mantêm em suspensão e prolongamento as obras “na” 

contemporaneidade: 

Nas artes, a evocação das memórias pessoais implica a construção 
de um lugar de resiliência, de demarcações de individualidade e 
impressões que se contrapõem a um panorama de comunicação à 
distância e de tecnologia virtual que tendem gradualmente a anular 
as noções de privacidade, ao mesmo tempo que dificultam trocas 
reais. É também o território de recriação e de reordenamento da 
existência – um testemunho de riquezas afetivas que o artista 
ofereceu ou insinua ao espectador, com a cumplicidade e a 
intimidade de quem abre um diário. (CANTON, 2009, p. 21-22) 

Nesse sentido, como exposto até aqui, o que se entende por contemporâneo, 

história e por memória não estão circunscritos em reproduções de histórias, 

memórias, paisagens e arquivos do passado sem o fim de resignificações desses no 

presente – tanto em relação à arte, aos artistas e mais ainda em relação aos sujeitos 

e suas identidades multíplices –, seja visando manutenção de discursos, seja com 

ideias de inscrição das produções locais em “lugares” (tempos, histórias e memórias) 

não posicionados nos seus muitos presentes (agoras). 

Certamente, cabe dizer ainda que essas duas questões ressaltadas farão emergir 

outras tantas tão importantes quanto. Ou seja: a situação sobre as políticas públicas 

das artes no Estado; sobre as ocupações dos espaços expositivos do/no Estado; a 

situação do mercado artístico do Estado; a formação de professores e o ensino das 

artes locais; além de teorias emergentes sobre as produções artísticas 

desenvolvidas no estado de Mato Grosso do Sul. Mas, a princípio, tomando como 

ponto fundamental, parto da ideia de discutir a inscrição desse lugar enunciativo 

como produtor de arte – contemporânea e na contemporaneidade – o que, de 

maneira direta, acaba por tomar o discurso da e a crítica de arte local sobre essas 

produções, artistas e sujeitos das artes sul-mato-grossenses. Portanto, fato que 

acaba por esbarrar em questões estruturadas em discursos metodológicos e 

epistêmicos das pesquisas e discussões da crítica de arte local: se contemporânea 
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ou apenas críticos/históricos – como argumentou Jacques Derrida em relação às 

análises estruturalistas – que reproduzem discursos críticos na contemporaneidade. 

A atitude estruturalista e a nossa postura hoje perante a linguagem 
ou na linguagem não são unicamente momentos da história. Antes 
espanto pela linguagem como origem da história. Pela própria 
historicidade. É também, perante a possibilidade da palavra, e 
sempre já dentro dela, a repetição finalmente confessada, finalmente 
alargada às dimensões da cultura mundial, de uma surpresa sem 
medida comum com qualquer outra e com a qual se agitou aquilo 
que se costuma denominar pensamento ocidental, esse pensamento 
cujo destino consiste muito simplesmente em aumentar o seu 
domínio à medida que o Ocidente diminui o seu. (DERRIDA, 2009, p. 
2-3) 

Vários artistas em Mato Grosso do Sul produzem argumentados em estruturas de 

memórias e histórias artísticas Ocidentais – clássicas e modernas – trazendo à tona 

um fazer artístico que se (de)limita em (re)produzir o passado no presente. Já outros 

artistas locais produzem tomando da memória biográfica de cada um para ressaltar 

características do espaço geográfico sul-mato-grossense: sem priorizar memórias e 

histórias antigas. Sem fazer nenhum juízo de puro valor, ainda que por ora, mesmo 

porque os conceitos de memória e até o de arquivo, segundo Jacques Derrida, não 

estão ligados exclusivamente ao passado, buscarei tratar de alguns desses artistas 

que lançam mão de memórias (próprias e alheias) para construções artísticas do(s) 

no(s) presente(s) “agoras” (CANTON, 2009) da/na contemporaneidade. A ideia, a 

princípio, é tratar de produções e artistas que estão produzindo memórias e histórias 

ou apenas reproduzindo-as no presente. 

Quatro décadas de arte em Mato Grosso do Sul: balanços e desafios 
Arte aqui é mato. Frase de efeito? Metáfora de espírito? 
(FIGUEIREDO, 1990, p. 9) 

Faz exatos 40 anos (1977-2017) uma série de pinturas inaugurou na produção 

artística sul-mato-grossense a temática do bovinoculturismo como “estilo” para 

quase toda a produção artística local. A Série de pinturas “Divisão de Mato Grosso”, 

com pinturas realizadas nos anos de 1978 e 1979 (aqui representadas nas figuras 1, 

2 e 3), do artista plástico Humberto Espíndola2 – composta por mais de oito telas de 

tamanhos variados –, retratou o momento histórico da criação de Mato Grosso do 

Sul a partir da divisão geográfica e política do estado de Mato Grosso. Tratadas 

como “Bovinocultura”, já que o artista havia sido reconhecido por uma outra “série” 
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de trabalhos anteriores nominados como tal, as obras dessa série “Divisão de Mato 

Grosso” apresentaram à produção artística local o que veio a ser um “estilo artístico” 

para as práticas artísticas locais em quase todas as linguagens e até para a 

produção crítica sobre a arte local que sempre a endossou como obras do boi. 

Todos passaram a usar a imagem do boi como iconografia estilística da produção 

sobre e na arte local como forma de caracterizá-la e situá-la nesse “novo” lugar 

político e geográfico. Acerca dessa inauguração da imagem do boi com a “Série...” 

na produção artística de Mato Grosso do Sul, assim como toda uma produção 

artística local (artes plásticas, música, audiovisual, teatro, dança, literatura, 

performances etc), também na crítica de arte e no ensino de arte no Estado, passam 

obrigatoriamente pelo registro visual (imagético e real) da aura do boi nas produções 

artísticas: validando discursos políticos locais ou históricos hegemônicos na arte. 

 
Figura 1 – Humberto Espíndola 

O Passeio do General, 1978 
Óleo sobre tela – 130 X 170 cm 

Acervo Museu de Arte Contemporânea — MARCO, Campo Grande, MS. 
 
 

 
Figura 2 – Humberto Espíndola 

PECUS e Pecúnia Discutem a Divisão, 1978 
Óleo sobre tela – 130 X 170 cm 

Acervo Museu de Arte Contemporânea — MARCO, Campo Grande, MS. 
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Figura 3 – Humberto Espíndola 

O nascimento de MS, 1979 
Óleo sobre tela – 144 X 124 cm 

Acervo Museu de Arte Contemporânea — MARCO, Campo Grande, MS. 

 

Ora avalizados pelo Poder Público local – mais comumente via as Secretarias e 

Fundações de Culturas (Estadual e Municipal) –, ora pelos discursos críticos que 

endossam a presença do boi como estilo artístico, não como repertório cultural de 

um arquivo e memória locais assentados em questões e fatos sociais, políticos, 

culturais e mesmo econômicos (este último, caso do agronegócio veiculado 

diariamente como “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é tudo”), o bovinoculturismo é 

cultuado como Estilo Artístico das artes locais. Em quase todas as linguagens da 

arte local é possível perceber uma “imagem” do boi como ícone que ronda a cultural 

local sul-mato-grossense; como se essa arte, no todo, estivesse totalmente 

assentada nessa imagem como única forma de construção de narrativas artísticas 

na atualidade. As produções artísticas então, partindo do princípio de produzir arte 

local, inscrevem as produções artísticas em estilos e movimentos artísticos 

construídos pela História da Arte europeia como única forma de (re)produzirem 

“inventAÇÕES” artísticas na atualidade. 

Essas questões fazem esboçar, de maneira mais evidente, o propósito deste 

trabalho de mostrar os caminhos que os artistas, das artes plásticas, por exemplo, 

têm tomado em Mato Grosso do Sul para produzirem narrativas artísticas na 

atualidade. Se por um lado vários deles tomam das “impressões” (DERRIDA) como 

fardos artísticos do passado, outros, por sua vez, têm tentado trabalhar na 

contramão da simples manutenção de narrativas históricas como repertórios 

artísticos. Dos primeiros, a exemplo do artista da “Série” antes ilustrada, têm 
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trabalhos que fazem ressaltar características estilísticas de movimentos artísticos e 

artistas históricos como se essas fossem as únicas formas de produzir pinturas, por 

exemplo, na atualidade. Nesse sentido, temos na pintura da contemporaneidade sul-

mato-grossense uma grande maioria de artistas que resgatam as memórias 

renascentistas, impressionistas, fovistas, entre tantos outros estilos/movimentos, 

atestando estarem produzindo memórias e arquivos atuais para arte local.3 

Ainda sobre esses “artistas” pintores que resgatam as histórias, memórias e arquivos 

alheios como forma de produção artística, têm no Estado grupos concentrados em 

reproduzir as paisagens naturais do local. Pois, da mesma maneira que a imagem 

do boi, as paisagens exóticas do Pantanal, indígenas, das aves e dos animais 

silvestres ilustram grande parcela das pinturas desses artistas locais. Igualmente ao 

patrocínio e “crítica” recebidos pelos promotores do Estado e da crítica local quando 

se trata da imagem do boi, as paisagens naturais e os indígenas locais ganham 

destaque porque suscitam uma imagem de promoção turística, por exemplo, do 

local. Ou seja, igualmente ao bovinoculturismo artístico – que é ressaltado como 

característica da pintura local –, as paisagens exóticas e índios locais também 

corroboram uma ideia de arte que promove uma narrativa ancorada em histórias, 

arquivos e memórias alheias para ilustrar a cultura do local. Contrariando assim, a 

noção de paisagem “inventada” por Anne Cauquelin: 

[...] o que se pode ver, a paisagem pintada, é a concretização do 
vínculo entre os diferentes elementos e valores de uma cultura, 
ligação que oferece um agenciamento, um ordenamento e, por fim, 
uma “ordem” à percepção do mundo. (CAUQUELIN, 2007, p. 13-14) 

Estão inscritos nesse segundo tipo de artistas, os que produzem na 

contemporaneidade e os que tratam as imagens, na maioria, como iconografia da 

cultura local (emoldurada em discursos políticos como avalizadores financeiros e/ou 

discursos críticos que os sustentam como arte local), alguns artistas que pintam 

paisagens e imagens como pintavam os artistas históricos. Vinculados a uma 

espécie de associação artística local – na grande maioria pintores de paisagens 

naturais do estado, de reprodução da iconografia indígena, de artistas que tratam a 

contemporaneidade com “naturalidade” consequente dos movimentos artísticos do 

passado, a partir de adoção da pura “técnica” de reprodução das técnicas artísticas 

históricas – artistas têm buscado lugar ao sol na produção local atual. Antes de 
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continuar quero reforçar que tudo tem lugar na contemporaneidade quando 

pensamos de uma perspectiva não colonial e/ou subalterna, por exemplo, mas não é 

possível considerar que tudo também se inscreve como produção artística e de 

conhecimento locais simplesmente pelo fato de reproduzirem as imagens 

iconográficas (políticas e/ou econômicas) do lugar. 

É nisso que a consciência estruturalista é a consciência pura e 
simples como pensamento do passado, isto é, o fato do geral. 
Reflexão sobre o realizado, o constituído, o construído. Historiadora, 
escática e crepuscular por situação. Mas na estrutura não há apenas 
a forma, a relação e a configuração. Há também a solidariedade; e a 
totalidade, que é sempre concreta. (DERRIDA, 2009, p. 4) 

Portanto, essee artistas, que entendem o papel do Estado-nação como única forma 

de valorização e polarização das produções locais – porque esses retratam o lugar a 

partir dos discursos que o Estado vende, por isso notam que o “Governo e prefeitura 

não adquirem nossas obras”4 – estruturam a produção local na história e em 

memória alheias. Esses artistas, produzindo em praças e se reunindo em grupos 

variados deles, faz muitos anos, vêm colocando a produção artística local como uma 

produção que apenas retrata uma ideia única de identidade artística local: como 

sugeriu Homi K. Bhabha (1998), uma “nação” que é representada por uma “única 

narração”.5 Nesse grupo de artista, vários produzem “gatinhos”, cachorrinhos, ipês, 

aves coloridas, pântanos, índios, matas, pinturas rupestres, declamam poesias 

românticas, como se tudo fosse “flores” na história do Estado, sustentam discursos 

paisagísticos e políticos – comercializados pelo Estado-nação dentro e fora do local 

– estruturando a produção artística em um lugar da história alheia como nossa. 

Produção e/ou reprodução de arte, cultura e conhecimento 
Nos últimos anos impera um discurso na produção de arte sul-mato-grossense, 

vinculado a duas noções de arte e cultura bovinas, que faz ressaltar especificidades 

significativas no produzir arte, cultura e conhecimento ou no reproduzir artes, 

culturas e conhecimentos desses lugares que detêm as narrativas também aqui no 

local geoistórico – já que os discursos do que é arte, cultura ou conhecimento 

imperam igualmente em diferentes lugares: uma, a bovinocultura como mote das 

produções artísticas; a segunda, o bovinoculturismo como modelo para as 

reproduções artísticas. No primeiro caso a cultura bovina é e faz parte da 

constituição das práticas artísticas locais por ser compreendida a partir de um 
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pertencimento sociocultural que está engendrado nas biogeografias locais. Sobre 

isso, em 1967 Mário Pedrosa já falava da pintura “boi-dinheiro” de Humberto 

Espíndola que, como trato mais tarde, inaugura a imagem do boi na arte sul-mato-

grossense (ainda que à época falássemos de Mato Grosso), que hoje é compósita 

do animal: 

As telas que vi dele são todas inspiradas por um tema: o boi. O boi 
não como o pachorrento ruminante dos currais ou de outras cenas 
bucólicas, mas o boi na sociedade, isto é, o boi-dinheiro, o boi, 
símbolo de riqueza de Mato Grosso. Um de seus quadros se intitula: 
Glória ao boi nas alturas; um outro: Boi & society; e o terceiro: Boi 
alado nas asas do dinheiro. Simpatizei com esses títulos, pois 
indicam que o autor deles tem seqüência nas idéias. Não seria, 
então, um improvisador, um seguidor de modas. Felizmente, 
também, não é aposentado como mais um desses “primitivos” que 
chegam dos cafundós do Brasil para regalo do burguês enfastiado da 
metrópole. (PEDROSA, 1967, s/p) 

Já no segundo caso, da perspectiva que se quer aqui entendida, o bovinoculturismo 

como estilismo artístico visa dar continuidade e inscrição de algumas reproduções 

artísticas às ideias de arte, cultura e conhecimentos alheios migrados para o local 

compreendido enquanto tal (ou seja, pós-divisão de Mato Grosso em 1977 até a 

contemporaneidade). Vários artistas, “sugerindo” evidenciar aquele “boi-dinheiro”, 

agora claro, “primitivo” e tardio, ressaltado por Pedrosa, continuam ilustrando obras 

com a imagem e iconografia bovinas. E, neste segundo caso ainda, há, de maneira 

muito clara e evidente, a contribuição dos poderes políticos e/ou econômicos para a 

sustentação dessa ideia de “cultura do boi” como estilo, a fim da manutenção das 

fazendas que criam o gado e plantam os grãos para validação desse lócus – Mato 

Grosso do Sul – como a “maior” terra da soja e do boi. 

Nesse sentido, ilustra, ainda, uma passagem de Edgar Nolasco que evidencia a 

dificuldade de conceituar “puro e simplesmente” o lugar de “fronteiras” atravessadas, 

contrabandeadas e transculturadas. “Lugares” que demandam a desconstrução de 

tudo que já fora (im)posto pela História da Arte que alguns insistem em dizer ter uma 

“[...] nossa arte [do] Brasil Central, pantaneira e genuína [...]” (GARCIA, 2017, p. 2) 

ou alguns outros que a percebem como uma arte de “cor local” estabilizada e 

exclusivista. A ideia é, portanto, que vários desses artistas, que usurpam a imagem 

do boi e uma suposta ideia de iconografia exclusivamente local, acabam por 
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evidenciar com seus trabalhos quase primários, ou primitivos como ressaltou 

Pedrosa, uma identidade estável que faz muito tempo não corrobora mais pensar o 

sujeito e sua individualidade; pensemos então no caso de um Estado da Federação. 

As coisas encontram-se aqui numa condição de contrabando cultural 
sem origem, sem começo, nem fim. Nessa importação clandestina de 
mercadorias culturais estrangeiras e sem fiador, contrabando é 
sinônimo de transferência, transculturação, transformação, lugar por 
excelência de um sujeito-transeunte em trânsito. Eterno entre-meio, 
entre-espaço, entre-tempo, constituindo uma existência espacial cujo 
espaço é antes existencial: por ele as gentes passam, as 
manifestações culturais são geradas, e ambas atravessadas por uma 
apologia do afeto que marca a diferença cultural do bio do sujeito e 
da cultura localistas, como a uma pele de boi marcada a ferro-e-fogo. 
Não por acaso entendemos que o que é da ordem da especificidade 
de uma cultura passa por uma afetividade (Canclini) da nação 
localista, e cujo sentimento é também, por sua vez, de ordem 
cultural. (NOLASCO, 2012, p. 30) 

Ambas as “culturas bovinas” – bovinocultura e bovinoculturismo – esboçam várias 

opções de discussões acerca das questões as quais estão envoltas. Uma delas, em 

relação à bovinocultura, é que esta noção está relacionada com trabalhos artísticos 

que se valem do boi como característica cultural, intrínseca às biogeografias 

fronteiriças dos sul-mato-grossenses que, por isso, produzem arte, cultura e 

conhecimento sem nem mesmo apresentar visualmente a imagem do boi. Outra, é 

que a bovinocultura se inscreveria como uma “marca” (DERRIDA) que está cerzida 

nas identidades dos sujeitos sul-mato-grossenses: sejam eles nascidos e criados no 

local, sejam os que por aqui aportam e passam a viver e sobreviver dessa cultura. 

Já em relação ao bovinoculturismo, podemos dizer que uma de suas noções na 

cultura está posta por uma sistematização de controle dos sujeitos dessas 

biogeografias das produções artísticas locais nessa mesma fronteira sul. 

Quero dizer com isso que há aparatos político e econômico que insistem em fazer a 

manutenção do bovinoculturismo para insistência e inscrição de uma suposta 

característica local (na arte, na cultura e no conhecimento), repertório e repositório 

de arte, cultura e conhecimentos externos trazidos e não traduzidos no local. 

Ilustram essas questões o conjunto de imagens (figura 04) que apresentam artefatos 

que miram inscrição no local. Portanto, esses sujeitos reproduzem artes, culturas e 

conhecimentos que não são do local, mas estão sendo implantados como “do” local. 
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Figura 4 – Imagens de trabalhos expostos em feiras populares na cidade de Campo Grande, MS 

promovidas por uma Confraria de Artistas denominada de Confraria Sociartista. 
 

Esta última questão faz ressaltar, por exemplo, que alguns artistas e supostos 

críticos locais são mantidos para promoverem um discurso artístico que esteja 

ancorando a ideia da arte, da cultura e do conhecimento que devem 

obrigatoriamente passar pela imagem do boi. Como também é possível dizer que há 

nessa relação o continuísmo dos mesmos sistemas políticos e econômicos que, a 

fim de continuar a promoção dos “mesmos” artistas e críticos, sustentam a ex-

posição desses “artistas” e “críticos” que impõem a situação. Ou seja, forma-se um 

círculo vicioso em volta da produção artística local que mantêm o boi, a paisagem e 

outras iconografias extra-vagantes como genuinamente locais nas reproduções 

locais. Sem nenhum critério de ajuizamento de relação com a cultura na qual dizem 

estar inscritos, essas “entidades” arrebanham inúmeros artífices do boi. 

Convidamos músicos, atores, poetas amigos, para participarem do 
evento. Temos uma Feira de Artes todos os primeiros domingos do 
mês, das 9 às 16 horas. E nos segundo sábado, das 16 às 22 horas, 
nos mesmos moldes das ocupações, com artistas pintando ao vivo e 
expondo suas obras e músicos, poetas, atores e outras 
manifestações artísticas se apresentando. (GARCIA, 2017, p. 2) 

Esses fatos, de certa forma, já nos leva a questionar: é possível individualizar para 

tornar local como assim o quer o sistema (político e econômico) e alguns artistas 

apoiam? Ainda, como devemos tratar as particularidades ou as “rasuras”, como 

também definiu Jacques Derrida, que alteram e fazem alterações em quem habita e 

transita nos diferentes lados das fronteiras: (de)marcações que distanciam e 

separam, mas também aproximam e amalgamam (HISSA, 2002) as diferentes 
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biogeografias? Essas são questões, entre muitas outras que surgem, das quais 

temos que tratar de maneira íntima para discorrer sobre as práticas artísticas locais 

sul-mato-grossenses produzirem ou reproduzirem arte, cultura e conhecimentos no 

local dessa tríplice fronteira (Brasil/Paraguai/Bolívia) a fim de “inventAÇÕES”. 

Daí contata-se também a concordância de que a fronteira geográfica é lugar de 

separação, mas o é também local de aproximação das diferenças e semelhanças 

entre os lugares, sujeitos e suas práticas artístico-culturais. Pois, estas, situam-se 

em/no lugar do “vazio”, como trata Cássio Hissa sobre a significação da fronteira 

quando esta é vista como lugar ingovernável, mas que preferimos tomar como lugar 

de enunciação fronteiriço e que faz emergir arte, cultura e conhecimento que, aí sim, 

esses não são dominados pelos governos que instauram as fronteiras e 

estabelecem o que representa ou não os lugares. Tomando disso, a noção de 

fronteira apercebida neste trabalho é de ordem epistêmica, conceitual e cultural, mas 

o é também real tendo em vista que as práticas e sujeitos transitam nesses lados; 

ora sob o aval do Estado-nação, ora invisíveis aos olhos dos poderes que 

estabelecem lados opostos nos espaços das fronteiras. Do mesmo jeito, essas 

biogeografias artísticas e identitárias tornam-se um aparato cultural que não se 

inscreve na ordem do discurso do bovinoculturismo artístico, mas podem tomar da 

bovinocultura como artifício para/da arte, da cultura e dos conhecimentos que fazem 

emersão desses muitos lugares que habitam as fronteiras e que, por conseguinte, 

demandam pensá-los a partir da fronteira enquanto lugar epistêmico. 

Por que precisamos de pensar a partir da fronteira? Onde isso vai 
levar? Epistemologias descoloniais na fatura como ponto zero. O 
pensamento de fronteira prevê, em princípio, tipos diferentes de 
atores teóricos e princípios do conhecimento que deslocam a 
modernidade europeia (que articulou o conceito da teoria das 
ciências sociais e humanas) e capacita àqueles que foram 
epistemologicamente enfraquecidos pela teo e pelo conhecimento 
ego-política.6 (MIGNOLO, 2009, p. 3) (Tradução livre minha) 

Pensar as fronteiras para além das ideias de limites estabelecidos por discursos 

hegemônicos políticos e econômicos, que engessam e aprisionam os discursos da 

arte, da cultura ou do conhecimento de lugares periféricos, e que insistem em dizer 

que isso ou aquilo é o que apenas pode representar os lugares, faz evidenciar 

características que estão implícitas nessas práticas, sujeitos e lugares. Implícitas, 
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mas não são de fato enxergadas pelos olhos dos críticos e artistas que engessam 

esses lugares, portanto não ex-postas, pois esses estão com os olhos voltados para 

o lado que fica oposto às fronteiras culturais do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Algumas conclusões 
Ao expor essas mazelas da produção pictórica local (nas plásticas, na grande 

maioria), não quero parecer estar contribuindo para o fracasso dessa e reforço do 

que vem de fora: isto é papel da crítica que está posta hoje no Estado. Contrariando 

esse desejo comum de artistas e críticos locais, a intenção do trabalho é fazer 

ressaltar uma problemática persistente que precisa emergencialmente ainda ser 

tratada sobre as produções artísticas locais. Se por um lado a falta de organização 

de alguns grupos de artistas faz evidenciar as fragilidades desses, por outro a 

organização deve estar embasada em reformulações que se voltam para o local 

cultural. Ou seja, não adianta nenhuma estruturação societária que esteja ancorada 

em proposições (artísticas, teóricas, críticas e pedagógicas) que não tenham relação 

com o local. Olhar para as produções do passado com romantismo e pieguice não 

faze a contemporaneidade perfurar espaços como salientou Katia Canton (2009). 

Por conseguinte, tomando essas premissas aqui apresentadas como ideias que 

emergenciam discussões, este trabalho priorizou discutir acerca da “cultura do boi” 

na tríplice fronteira como repositório cultural e como reprodutório de cultura como 

controle da cultura local sul-mato-grossense nesse espaço histórico e geopolítico 

(Brasil/Paraguai/Bolívia), a partir da noção de biogeografia como episteme para uma 

arte descolonial. Ou seja, que todo o lugar – geográfico – faz emergir arte, cultura e 

conhecimento a partir do sujeito – bio – e que essas não são melhores nem piores 

que outras práticas, sujeitos e lugares, mas são diferentes graças as suas 

especificidades.7 Ou seria o mesmo que tratar de diversalidades. A diversalidade é 

entendida por Walter D. Mignolo como uma possibilidade mais ampla que a 

compreensão do conceito de diversidade tão amplamente difundido na cultura 

nacional. Do conceito de diversidade ainda instaura-se uma relação de diferenças 

ancorada em uma ideia de verticalização entre as culturas diferentes. Diverso 

sugere que a diferença de um se sobreponha às diferenças de muitos outros que 

não pactuam das ideias e conceitos preestabelecidos de arte e cultura, por exemplo. 

Tomei de afazeres artísticos e teóricos para efetivar a proposta de discutir essas 
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produções artísticas e as biogeografias da fronteira sul; na arte com suas 

identidades múltiplas que as habitam e que estão produzindo arte e conhecimento 

circulando entre os espaços, tomando de ilustração a “imagem” – simbólica ou real – 

do boi, para produção ou emersão desse/nesse espaço. Foi também a ideia de 

debater sobre os trabalhos, sujeitos e artistas que estão cooperando na reprodução 

de arte, cultura e conhecimentos vindos, especialmente do além-mar, sem nenhuma 

preocupação epistêmica com o local cultural sul-mato-grossense. Afinal essa é a 

terra da “cultura boi”! Mas do boi como bovinocultura ou bovinoculturismo? 

 
 
Notas 
1 Vale nesse sentido a leitura do texto “Três décadas de arte em Mato Grosso do Sul: balanços e desafios 
futuros”. (BESSA-OLIVEIRA, 2012) 
2 Todas as imagens relacionadas às obras do artista plástico Humberto Espíndola foram retiradas do site oficial 
do artista. Disponível em: http://www.humbertoespindola.com.br/001-index_frameset.htm - acessado em: 21 de 
maio de 2017. 
3 Sobre essa questão da reprodução do boi na produção artística sul-mato-grossense, ver nosso artigo: “Do 
moderno ao contemporâneo, o boi insiste em manter-se personagem da obra de arte sul-mato-grossense”. 
(BESSA-OLIVEIRA; NOLASCO, 2015) 
4 Ver matéria dessa questão: http://blogdoalexfraga.com.br/2017/05/16/entrevistapedroguilherme/ - acessado 
em: 17 de maio de 2017. 
5 Cf. BESSA-OLIVEIRA, 2012. Onde trato longamente da forma bipolar que as produções artísticas e críticas 
locais tratam das relações de identidades locais – instável x estável – no estado de Mato Grosso do Sul. 
6 “¿Por qué necesitamos pensar desde el borde? ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia lo descolonial como fractura de 
la epistemología del punto cero. El pensamiento del borde brinda en principio diferentes clases de actores 
teóricos y principios de conocimiento que desplazan la modernidad europea (la cual articula el concepto de teoría 
de las ciencias sociales y las humanidades) y empodera a aquellos que han sido epistemológicamente 
debilitados por la teo y ego-política del conocimiento.” (MIGNOLO, 2009, p. 3) 
7 “As biogeografias, portanto, têm a ver com trânsitos (deslocamentos, passagens, paragens, passeios, 
traslados, com fronteiras e limites atravessados e travados cotidianamente, com movimentos, com 
atravessamentos, com mudanças), sejam eles obrigatórios ou por bem quereres, culturais, biográficos, artísticos 
e sociais entre os muitos lugares, com os objetos e sujeitos desses lugares donos desses objetos e com ou sem 
os seus pertences maiores. Por isso é que o conceito de biogeografia — grafado exatamente como está: bio + 
geografia = o primeiro em itálico, para diferenciar-se do conceito da Geografia na composição e no sentido 
conceitual (Naturezas para Biografias de seres vivos) — não está para o conceito de biogeografia da disciplina 
Geografia. Especialmente porque não se quer contar nada, menos ainda os sujeitos que trasladam essas 
fronteiras e limites internacionais Apesar da relação direta à Geografia, uma vez que se trata de espaços 
geográficos como tal, o conceito de biogeografia corrobora ainda noções outras de espaços e sujeitos, 
produções, práticas e culturas que se inserem no biossistema, mas estão mais na ordem da biografia cultural 
desses indivíduos. A ideia primeira do conceito de biogeografia é pensada a partir da condição a que estão 
sendo impostos [...] [os indivíduos coloniais]. Portanto, o conceito de biogeografia quer tratar dessa analogia de 
perdas e “ganhos” das relações do bios e do lócus enunciativo (geográficos multíplices) dos sujeitos sírios e 
africanos primeiramente, mas também o conceito deverá nos servir prioritariamente para pensar os sujeitos que, 
por qualquer outro motivo ou natureza, (i)(e)migram de suas relações de pertencimentos dos mais diferentes 
lugares e das suas identidades culturais. Portanto, parecendo retomar velhos paradigmas, mas absolutamente 
não se ancora exclusivamente em velhas ideias, o conceito de biogeografias, para pensar o novo, o já, está para 
ideia de perder e ganhar, cultural e socialmente, pertencimentos que estão intrínsecos ao bios e aos lugares 
enunciativos dos sujeitos. As diversas idas e vindas que estão percorrendo os sujeitos contemporâneos têm 
muita relação com a ideia discursiva de biogeografias. Pois, ao partir-se leva consigo os pertences materiais 
quando possível, mas os imateriais nunca são abandonados, podem ser esfacelados durante o percurso de 
transição pelo tempo, mas a memória deles sempre encarrega de fazer voltar. As biogeografias são esquecer e 
lembrar. Passado em todo instante. Mas as biogeografias também estão para recomeçar. Presente e futuro. O 

novo sempre o é da ordem de uma memória por vir a ser construída. Uma memória vivida, não uma memória 
lembrada ou histórica. Dessa ótica, viver é lembrar, as biogeografias lembram, mas vivificam também as vidas, 
as práticas artísticas, as lembranças, o novo, o instante por vir. Por conseguinte, o conceito de biogeografia quer 

http://www.humbertoespindola.com.br/001-index_frameset.htm
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servir para pensar indubitavelmente os “mundos” da tríplice fronteira Brasil(Mato Grosso do 
Sul)/Paraguai/Bolívia; meu próprio espaço biogeográfico de onde penso todas estas questões. Um lócus 
enunciativo que sofre tanto com o acontecimento da diáspora síria e africana, mas com uma trasladação interna 
entre as fronteiras internacionais e os limites nacionais do estado ainda não coerentemente observadas pelas 
práticas artísticas, teóricas e pedagógicas das Artes.” (BESSA-OLIVEIRA, 2016, p. 99-100) 
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