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Resumo: A proposta deste artigo busca evidenciar a ação de encarnar 
da matéria visível através da relação entre um corpo humano e uma colônia 
de microorganismos conhecida como Kombuchá. A investigação passa pelas 
diferentes escalas de existências e mostra que somos além do que o humanismo 
previu como vida, partindo na obra “Encarnada” como evidência de que todos 
somos seres multiespécie, vivemos em um ecossistema multiespécie e em 
meio a todo esse processo simbiótico, compartilhamos material genético e 
encarnamos através desse contato ancestral. A pesquisa prática e teórica visa 
mostrar o processo da formação e deformação dos corpos como comunicação 
existente entre-seres que trabalham para um metabolismo ecológico em ação. 
A arte se insere na capacidade de ser e mostrar esse processo. 

Palavras-chaves: Artes Visuais; Microorganismos; 
Multiespécies; Relação.
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Introdução

Ambos os corpos participantes dessa obra são predominantemente de água 
com interações benéficas entre micros-seres: enquanto o humano tem um 
agenciamento de bactérias, vírus, fungos (entre outros), a kombuchá - que 
também é chamada de SCOBY - já nos conta sua composição pelo próprio 
nome symbiotic culture of bacteria and yeast, ou, comunidade simbiótica de 
bactérias e leveduras. Sua agência multiespécie está em sua nomenclatura, já 
o humano - nome usado para denominar a subespécie humana que caracteri-
za o homem “moderno” - não escancara através de sua apresentação informal 
ou formal o mesmo tipo de simbiose, mas também somos predominante-
mente carne viva em agenciamento constante. 

Por ser de interesse dessa pesquisa a intra-atividade, a importância e neces-
sidade de observar e intervir na vida durante o processo de encarnar1 como 
uma constante, coloca-se a performance como pesquisa2 - o pensar e agir 
artístico em conjunto - em metodologia principal. Junto ao pensamento de 
prática discursiva baseada na intra-ação cunhado pela física Karen Barad, que 
visa não apenas descrever o conhecimento, mas produzir sujeitos e objetos 
na performatividade do continuum, aliados a uma reinvenção da formação de 
mundos e formas de vida de humanos e não-humanos, coloco essa prática 
na interação dos corpos humano/kombuchá que nomeio “Encarnada”, uma 
operação múltipla de comunicação sensível mostrada em vídeo no processo 
de cultivo cotidiano. Encarna-se quando somos paridos e no meio de cultura 
em que se é cultivado, e, encarna-se também durante todo o período de vida.
Aproximo também a obra da ideia de ciborgue proposta por Donna Ha-
raway, do ser que se constrói, e assim surgem formas novas de subjetividade 
e de acoplamento dessa nova carne, diferente da ideia de natureza que já 
está dada. Encarnada também poderia configurar-se como roupa de espé-
cie, quando no Perspectivismo Ameríndio descrito por Viveiros de Castro, a 
especificidade da corporeidade humana está ligada aos procedimentos pelos 
quais ela é fabricada: a carne e a forma do corpo como a memória encarnada 
de interações afetivas entre sujeito e seu entorno, ou seja, a forma humana 
produzida resulta de uma ação intencional e coletiva, em que não se produz 
representações e sim corpos. 

Assim pode-se pensar a kombuchá, que ao fermentar se molda no formato 
de seu recipiente, sua textura depende do açúcar que lhe dou e sua cor de-
pende do chá que ofereço. Diante de todas essas combinações, ela inicia seu 

1  A palavra é empregada 
como sinônimo de tornar-se 
carne, tornar-se vivo.

2 Performance como Pesquisa é 
um método artístico-científico 
desenvolvido e operado pela 
artista-pesquisadora Annete 
Arlander.
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processo de fermentação, sua produção de energia para conceber o corpo. Não só 
a corporeidade da colônia de microorganismos está ligada ao seu entorno e depende 
de substratos oferecidos a ela, como nosso corpo humano também está moldado e 
imbricado dos acontecimentos históricos e circunscrito por disposições relacionais 
do ambiente. Diante das ideias de Haraway e da cosmologia ameríndia, o corpo da 
kombuchá é performático, assim como a concepção de corpo humano de ambos 
autores anteriormente descritos. A natureza como sistema mutualístico e simbiótico 
nos ensina que é inerente à vida ser performer, agente, fermentativo e re-encarnado 
diante das materialidades reais do agora, e nesse artigo se discute essas intenções 
apresentadas na obra de maneira visual.

Natureza e Cultura

A Figura 01 mostra as inscrições feitas em linguagem humana no biofilme produzido 
pela colônia de microorganismos, e já é por si uma fricção de linguagens e modos de 

Fig. 01 Biofilme de Kombuchá já seco, 
com intervenções humanas da artista 
com caneta esferográfica (Encarnada, 
2021, técnica mista em biofilme, 10cm 
x 5cm).  Fonte: Fotografia da autora.
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existência que emergem diante das questões que intenciona-se discutir. O antro-
pólogo Philippe Descola inicia sua conferência Outras Naturezas, Outras Culturas 
com a questão Natureza/Cultura e mostra que sua definição não é tão definida e 
definitiva quanto estamos acostumados. Ele exemplifica a Natureza como tudo que 
se produz sem a ação humana e que existiu ou existirá depois dela; Cultura é tudo 
aquilo que foi produzido pela ação humana, seja um objeto ou uma ideia (DESCO-
LA, 2016, p. 08). Mas as bordas são borradas, e Descola evidencia esse fato com a 
existência das cercas vivas, uma ação humana de demarcação de terras que pode 
ser feita de plantas selvagens, criando um objeto que é natural e cultural ao mesmo 
tempo. O autor enfatiza que estamos rodeados por essas misturas - e poderíamos 
salientar aqui que nós somos essa mesma mistura. 

Na primeira fase da ação de “Encarnada” o biofilme mostra-se como pertencente 
ao natural e cultural ao mesmo tempo, em que mesmo antes de desenhar meus 
códigos de comunicação em sua produção de matéria, a colônia já sofria interferên-
cias humanas na sua produção de forma mais subjetiva, em que definia seu formato, 
sua cor e sua textura através de sua própria ambientação local e substratos espe-
cíficos escolhidos por mim. Foi para evidenciar esse processo de borramento das 
fronteiras físicas e subjetivas que o próximo passo da ação foi pensado.

A kombuchá como uma colônia de microorganismos, reproduz a partir de um 
SCOBY, um starter, uma isca, que em imersão em um meio de cultivo de chá com 
cafeína e açúcar fermenta e forma uma renovação da colônia. Essa é sua ancestrali-
dade de bases fermentativas, que se altera a cada novo ambiente, e substrato a que 
é inserida. A segunda fase do processo consistiu em inserir o biofilme com inter-
venções gráficas em uma outra cultura de microorganismos para observar a criação 
de corpo de um biofilme já inativo, e assim questionar e tensionar o pensamento 
e ponto de vista humano de vida, morte e corpo. Como acontecerá essa criação 
de corpo a partir da minha observação ativa? Como será perceber o corpo que se 
cria através da experiência de seu ambiente? Como ficará o biofilme que já sofreu 
a intervenção?

Essas questões podem facilmente ser transferidas para a dicotomia Natureza e 
Cultura, já que ao dividirmos e distanciarmos ambas ideias acabamos também por 
distinguir as realidades e não aceitar o que se envolve, se dobra ou aquilo que se 
contamina. A vida só existe, visivelmente, na mistura. Depois de uma semana do 
cultivo, a colônia nova se acoplou ao antigo biofilme.
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Fig. 02 Biofilme de Kombuchá seco 
com intervenções agora imerso em 
nova cultura de microorganismos 
(Encarnada, 2021, técnica mista 
em biofilme, 10cm x 5cm). Fonte: 
Fotografia da autora.

A terceira parte do processo foi retirar esse biofilme acoplado e esperar, para que 
já seco, pudesse ser palpável as suas fronteiras borradas, juntas, e, ao mesmo tempo, 
delineadas. Essa separação imagética é muito mais real que a própria realidade, e é esse 
tipo de destruição que esse artigo-obra incita. As alterações de chá, de açúcar, tem-
peratura e minha própria observação foram fatores determinantes para a encarnação 
dessa matéria viva. A escolha de um recipiente redondo, da água mais natural, filtrada 
ou não, chá preto ou chá mate, são todos materiais de interferência no que viria a 
ser do biofilme, que se formou, e está retratado na Figura 03. Mas também existem 
condições que fogem da comunicação que eu tenho com a colônia de microorganis-
mos e se criam através da própria vida desses microrganismos, capazes também de 
alterarem e transformarem as bases de reprodutibilidade da matéria. Exatamente por 
isso a atenção ao fator relacional é ponto prioritário para pensar e acionar tópicos 
como sociedade, arte e vida: todos estão e são os próprios processos e dependem de 
uma infinidade de relações fronteiriças. Natureza e Cultura são criações modernas do 
mundo humano e não uma verdade invicta.
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Fermentar: intra-ação

   Analisar o processo de concepção de corpo da colônia de microorganismos é ob-
servar a fermentação, a linguagem de mutação da kombuchá, de transfiguração do 
próprio corpo. Assim como seria observar o processo de multiplicação das células 
humanas. A metamorfose é o coração da maneira indígena de conceitualizar o corpo 
(VIVEIROS, 1996, p. 116), é transformação a um só tempo da forma, da substância e 
da realidade corporal em função da relação com o outro, a experiência da alternân-
cia dos pontos de vista; a prática discursiva da intra-ação coloca a matéria em seu 
devir-matéria. O que seria a kombuchá sem as interações de meu corpo humano? O 
que seria eu, sem essa abertura a interação com uma colônia de microorganismos? 
   Ao aplicar a fermentação como dispositivo agencial também para meu corpo hu-
mano, a modulação aparece como possibilidade ao invés da comumente mediação 
que usamos nos processos cotidianos de vida. Quando a proposta é pela modulação, 
deixa-se penetrar e incorporar aquilo que antes era barrado. Ainda, incorporação, 
como nos diz Judith Butler, movimenta um conjunto de estratégias, inseridas num 
contexto que condiciona e limita, e se o corpo é uma materialização contínua e 
incessante de possibilidades, o “eu” ao mesmo tempo que é seu próprio corpo, é 
também necessariamente um modo de incorporação - onde aquilo que é incorpo-
rado são possibilidades. 

Fig. 03: Biofilme de Kombuchá seco com 
intervenções humanas agora acoplado 
em nova cultura de microorganismos, 
também já seco. (Encarnada, 2021, 
técnica mista em biofilme, 10cm x 
10cm). Fonte: Fotografia da autora.



Ao interferirmos ativamente nos substratos dessa fermentação/intra-ação, 
gera-se a transformação também do molde do corpo. Atentar-se então para 
os moldes é a forma de transfiguração primeira para agenciamentos práticos, 
perspectivas outras para relações multiespécies. Para fabular um outro, pre-
cisa-se trabalhar no deslocamento de medição e posições para desestabilizar 
subjetividades e objetividades a fim de performar a matéria novamente. 

Mundanos

   Observar e participar da produção de energia a partir do que fermenta, 
ou seja, sem a presença do gás oxigênio e sem o envolvimento da cadeia res-
piratória característico da respiração celular, também é um alerta sobre os 
modos de mundificação e valorização de certos tipos de vida. Precisamos de 
um novo trabalho categorial, e repensar o conceito de espécies é uma base 
essencial para que esse novo mundano se forme3. Donna Haraway lembra do 
mundo que precisa re-generar em constantes, não mais vibrar no advento do 
renascimento. O mundo é re-encarnar. Deixar as fronteiras se comunicarem 
e trocar os moldes é possibilitar a re-encarnação. A carne que majoritaria-
mente se desdobra precisa do adensamento-mutação, que só acontece pelo 
perfurado, transversado, cortado e exposto em suas camadas. Um mundo 
que precisa de regeneração e não renascimento conversa pelo agora pro-
fundo, que entende a água, o biofilme e o ar como um, mas também como 
compostos que, em simbiogênese4, se retroalimentam. Se retraem e se ex-
pandem. 
   A resposta está tanto na exposição quanto no verbo assumir, permissivos 
de um início de relação, quanto no processo de erosão, destruição e atenção, 
porque assim a coalizão e o acoplamento se fazem possíveis. A cosmovisão 
ameríndia da constituição de corpo que permite a metamorfose da carne 
conversa diretamente com as ideias propostas tanto por Haraway e Barad, 
que visualizam uma sociedade carente de relacionalidade, afeto e possibili-
dades de intervenções que não sejam cartesianas, patriarcais e colonialistas. 
Ser humana no pós-humanismo vai muito além de entender um período de 
tempo. Entender já não é um pensamento capaz de satisfazer o vivo, agora 
é aclamada a imersão na carne do mundo, permitir regenerar um corpo já 
grafado em uma outra água probiótica: nós artistas temos mundos a criar.

3 Reflexão a partir da leitura 
de “O manifesto das espécies 
companheiras” de Donna 
Haraway.

4 A simbiogênese é uma teoria 
evolucionária segundo a qual 
indivíduos de naturezas distintas 
de diferentes espécies se unem 
para formar um novo indivíduo. 
A simbiogênese enfatiza mais os 
efeitos positivos resultantes das 
inter-relações entre indivíduos do 
que a sobrevivência e reprodução 
do mais apto.
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