
Arte, Blockchain e NFTs: 

A edição virtual do IV PEGA experimental surgiu de uma co-
laboração entre Galeria Bambo e Revista Desvio, que diante da 
tragédia pandêmica se viram na condição de interromper o curso 
de seus projetos habituais. Assim, esta exposição no metaverso 
surgiu da necessidade de buscar novas tecnologias de pesquisa e 
encontro, que permitissem uma continuidade do fluxo dos nos-
sos trabalhos. Enquanto representante da Galeria Bambo e antiga 
colaboradora do PEGA, busquei contato com a equipe na inten-
ção de experimentar as possibilidades da plataforma Cryptovoxels 
para projetos acadêmicos e/ou artísticos, e simultaneamente fo-
mentar a discussão sobre a criptoarte - um mercado que viveu 
uma verdadeira expansão durante o ano de 2021.

Durante a organização da exposição, discussões 
acerca da criptoarte surgiram de forma intensa na 
mídia. Expressões como “metaverso”, “NFT’s” e 
“criptomoedas” subitamente se tornaram tema de 
debate, frequentemente obtendo conotações nega-
tivas. Este fato foi origem de surpresa e preocupa-
ção por parte da equipe, e enquanto representante 
da Galeria Bambo me vejo na posição de discutir 
algumas dessas temáticas e desmistificar possíveis 
receios sobre o projeto. Seguramente, este tema 
é vasto e não poderei esgotá-lo aqui, porém se faz 
necessário apresentar dados mais amplos e expandir 
um pouco a perspectiva comumente apresentada 
nas matérias da mídia hegemônica. 
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Reflexões sobre o Sistema de Arte



Ao falar sobre essas novas tecnologias, estamos nos 
referindo ao conceito de internet 3.0, também cha-
mado Blockchain. Em termos simples, as tecnologias 
Blockchain visam criar um complexo e seguro sis-
tema de registro de informações que permita uma 
internet mais integrada a ambos mundos digital e 
físico. Nesse sentido, torna-se possível obter uma 
identidade virtual anônima (por mais contraditório 
que isso soe), para acessar diferentes aplicativos de 
forma integrada, e sem a necessidade de que uma 
Big Tech como Google realize a mediação desse 
processo. Entre outras coisas, isso permite também 
que ativos do mundo real como o dinheiro (e daí as 
criptomoedas) possam ser digitalizados, já que essa 
rede criptografada é capaz de assegurar o direito 
de posse de um ativo a uma identidade. Além disso, 
esse modelo de tecnologia também é pensado para 
colaborar na digitalização e integração de sistemas 
analógicos e/ou independentes como cartórios e 
instituições jurídicas, obtendo infinitas aplicações.



Desse modo, as tecnologias Blockchain são tão vastas 
quanto seu potencial para gerar impactos sociais. Em 
‘Democracia Blockchain’, o pesquisador de tecnologia e 
direito William Magnuson demonstra que desde o seu 
surgimento houve uma inclinação utópica do potencial 
dessas ideias para impactar o mundo. Não por acaso, 
uma das primeiras comunidades de desenvolvedores fi-
cou  conhecida como “Cypherpunks”, e era formada por 
programadores, matemáticos e criptógrafos interessa-
dos em buscar maneiras mais democráticas de divisão 
monetária. Posicionavam-se contra o monopólio das Big 
Techs e o modelo de gestão de bancos nacionais e priva-
dos. Um dos integrantes iniciais dos Cypherpunks foi, por 
exemplo, Julian Assange, fundador do WikiLeaks. Acre-
ditava-se que modelos de organização mais ‘descentra-
lizados’ seriam capazes de assegurar a autonomia do in-
divíduo, em contraposição à concentração de poderes e 
valores. O Blockchain, como tal, permitiria a criação de 
um novo sistema monetário, e com ele novas formas de 
organização social. Assim, considerando que existem problemas e ameaças reais 

observados em certas tecnologias Blockchain tal como 
o conhecemos hoje, como por exemplo a especulação 
financeira, resta a apreensão de que determinar se essa 
rede é “positiva” ou “negativa” seria o mesmo que ten-
tar determinar se a internet em si é essencialmente boa 
ou ruim. Ou seja, a existência de projetos duvidosos 
não deve invalidar todos os outros projetos desenvolvi-
dos através de sistemas similares. Este tipo de afirmação 
seria similar a dizer que todos os aplicativos de celular 
impactam a realidade de forma idêntica. 



Nesse sentido, e sendo mais específica, NFT’s não são 
necessariamente poluentes, esquemas de pirâmides, ou 
“golpes” que vendem imagens comuns a altos valores - 
embora tudo isso possa ser feito através dessa ferramen-
ta. Existem redes como o Tezos, onde há um comércio/
exposição ecologicamente sustentável de obras de arte, 
e protagonizado por profissionais de arte. Durante o IV 
PEGA, a Bambo conversou com artistas brasileiros des-
sas redes que alcançaram independência financeira e di-
vulgação internacional, como Amanda Homem, ANA, e 
Marcelo Pinel – na intenção de demonstrar que com um 
pouco de conhecimento e dedicação é possível trabalhar 
digitalmente de forma séria.

Dentre os artistas selecionados para expor nesta edição, a 
maioria teve sua primeira experiência com criptomoedas e 
NFT’s. A Bambo se disponibilizou a fazer uma pequena doação 
de moedas digitais e oferecemos workshops de iniciação ao 
Blockchain. Apesar disso, nenhum artista foi requisitado a ge-
rar NFT’s a partir de suas obras, e alguns optaram por expor 
fotografias comuns de seus trabalhos. Obtivemos diferentes 
retornos, a depender das inclinações pessoais dos artistas: al-
guns começaram a expor em plataformas Blockchain e outros 
optaram por seguir nas plataformas tradicionais. Atingimos 
130 visitantes no primeiro dia de exposição, e aproximada-
mente 250 no período total, o que inclui público habituado às 
galerias físicas e colecionadores/artistas nativos do universo 
cripto. Essa multiplicidade de ideias e inclinações é certamen-
te um dos aspectos que mais valorizamos no projeto, pois 
acreditamos que é preciso valorizar o dissenso. 



A Galeria Bambo sente que cumpriu sua missão ao propor 
uma discussão acerca de todos os problemas e potenciais que 
esses ativos podem trazer ao sistema de arte, e agradecemos 
aos artistas e a Revista Desvio por aventurarem-se conosco 
nessa experiência. Seguimos na luta por descobrir e criar novas 
formas acessíveis e democráticas de se trabalhar com arte.


