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Currículo-nômade: plano de uma bruxa
GT 12 CURRÍCULO
Ada Beatriz Gallicchio Kroef  (UFRGS)


	Pensar é sempre seguir a linha de fuga do vôo da bruxa. Deleuze & Guattari.	
Introdução

	No presente trabalho analiso o currículo como um plano, uma imagem do pensamento associada à criação de conceitos e correlacionada com personagens conceituais. A Bruxela enquanto personagem conceitual, viabiliza a manifestação de territórios, desterritorializações e reterritorializações de seu currículo-nômade. Através dela, portanto, é possível cartografar os movimentos de produção de seu currículo e de suas mutações, caracterizando sua imanência.

DE CARONA NA VASSOURA DA BRUXA

A cartografia diferencia-se de certos procedimentos científicos por ser impossível separá-la do acontecimento, da sua instituição, da sua composição, das suas relações. A ciência régia, de Estado, por sua vez, constrói proposições enquanto formações discursivas que definem uma referência. Ela opera por coordenadas extensivas que buscam apreender espécies variáveis para um gênero constante, ou espécie constante, para indivíduos variáveis. Desta forma, a ciência torna-se uma transcendência.
 	A cartografia investe em transversalizações que abandonam fronteiras disciplinares, visando à comunicação e a troca entre diferentes perspectivas. Com isso, faz-se uso de outros aportes teóricos que se afastam das dicotomizações sincronia-diacronia, espaço-tempo, estrutura-dinâmica como demarcadores dessas fronteiras. A genealogia, proposta por Foucault (1996), atravessa a cartografia quando pretende ativar os saberes locais e, quando compõe uma anticiência. A cartografia aborda o processo que opera por fluxos e descontinuidades, com tempos e espaços variados, velocidades diferenciais, latitudes e longitudes, cujos cruzamentos formam os arranjamentos, que definem os corpos.
	 O procedimento cartográfico analisa o modo como estamos inseridos num processo mutante, considerando as constituições, as relações e as intensidades estabelecidas entre os seus componentes. A cartografia visa construir mapas dos processos que estão sempre em obras. Interessa-se pela processualidade, analisa o acontecendo. Constróem-se mapas, e cartografia, com seus mapas, desenhados a partir dos fluxos/cortes configurados em linhas, aproxima-se de uma obra de arte, de um quadro de pintura, de desenho.
	 Na cartografia, as linhas são cruzadas, arranjadas, engancham-se umas com as outras, formando mapas que se conectam em outros. Linhas com inúmeras proveniências, em cujos traçados dobram-se, vergam-se, delineando bordas movediças, contornos mutantes: os devires. Estes, extraem partículas, entre as quais instauram relações de movimento e de repouso, de velocidade e lentidão; as mais próximas daquilo em que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos; e, neste sentido, o devir é o processo do desejo como fluxo. Uma linha de devir não se define nem por pontos que ela liga nem por pontos que a compõem: ao contrário, ela passa entre os pontos, ela só cresce no meio, e corre numa direção perpendicular aos pontos. Um ponto é sempre de origem, mas uma linha de devir não tem começo nem fim, nem saída nem chegada, nem origem nem destino. Não é o ponto que faz a linha, é a linha que arrasta o ponto desterritorializado. A linha do devir constitui-se como uma via de escapar dos dualismos, do ser e não-ser, por estar entre, passar entre, intermezzo, não parando de devir... Desdobra-se em seguida, num movimento infinito. 
	A cartografia, com seus instrumentos, os conceptos, os perceptos e os afectos, não deve ser utilizada como grade de leitura global exclusiva com pretensão científica; mas enquanto instrumento parcial em composição com outros, cujo critério último seja o de ordem funcional. Nesta perspectiva, ele não possui intenção explicativa, não visa exprimir um conhecimento científico, nem busca um mesmo sistema interpretativo com suas invariantes universais. As construções explicativas buscam determinantes causais para dar conta deste ou daquele resultado e, com isso, reportam-se à(s) origem(s), enquanto a cartografia compõe uma anticiência. Uma ciência nômade que se opõe ao estável, ao idêntico, ao eterno, ao constante, característicos da ciência de Estado. Ciência nômade que é turbilhonar, onde as coisas-fluxo se distribuem, em vez de distribuir um espaço fechado para coisas lineares e sólidas. Concebe o espaço vetorial e topológico; ocupa-se o espaço sem medi-lo. A ciência régia mede o espaço a fim de ocupá-lo; reconhece-se num espaço estriado, métrico. A ciência nômade, não pára de ser barrada, inibida ou proibida pelas exigências e condições da ciência de Estado. Com suas noções dinâmicas como as de devir, heterogeneidade, infinitesimal, passagem ao limite, variação contínua, fluxos, produz os componentes, os elementos, as partes, as máquinas constituidoras de uma cartografia. 
	Na ciência régia, de Estado, os procedimentos científicos são de reprodução, reiteração, dedução e indução; enquanto na ciência nômade são de itineração, formando um conjunto de procedimentos junto às ciências itinerantes, ambulantes. O importante não é o resultado final, mas o processo de cartografar as produções nas redes de relações de forças.  
	A cartografia é o estudo das linhas. Um mapa das velocidades e intensidades. Um plano definido unicamente por latitudes - afetos e intensidades - e longitudes -velocidades e lentidões - que se opõe ao plano de organização. A linha não preexiste. É preciso traçá-la. Traçar uma linha é voar, viajar, partir, evadir, fazer um sistema, uma rede de encanamento vazar. Fugir é traçar uma cartografia, é pensar nas coisas, entre as coisas, é criar rizomas e não raízes.  
	A personagem Bruxela marca infinitos percursos, traçarei alguns, a partir das anotações no Diário, dos depoimentos, das observações e interações... outros tantos percursos escapam desta cartografia que me aventuro a traçar. Trata-se de traçar, não a memória, a história da Bruxela, mas seus trajetos. Muito mais a geografia do que a história deste personagem. Para tanto, pego carona nos sobrevôos tracejados pelo cabo da vassoura da bruxa. Neste devir-bruxa, sou contaminada por este nomadismo: o pensamento-nômade.
	Substituo o caldeirão e as ervas pelos instrumentos da esquizoanálise. A cartografia que compõem esta análise é um traçado de devires, e eu, em meus devires  inclusive no  devir-pesquisadora , me incluo nesta cartografia. Não, exclusivamente, na posição de cartógrafa como observadora, mas, ao contrário, completamente absorvida por ela. Arrastada pelas relações de forças num fluxo turbilhonar. Fui solicitada para prestar assessoria e, nesta assessoria, muito mais aprendi do que assessorei. Produzi várias interferências nesta troca de saberes e, fui transversalizada, contaminada, da tal maneira, que voltei todos os investimentos de minha pesquisa à personagem com a qual me deparei. 
	Elejo como um "início" desta cartografia o momento em que conheci a Bruxela, através da Profa. Márcia Regina da Silva, no Jardim Infantil Municipal Cirandinha. A Bruxela tinha ido passear por lá. Fui tomada de afetos e apaixonei-me por ela... Paixão do tipo daquela descrita por Gilles Deleuze (1996, p. 144) que não é um amor, um estado e uma relação de pessoas, de sujeitos, mas um acontecimento sub-pessoal, um campo de intensidades que individua sem sujeito. Quis saber, cada vez mais coisas sobre ela, sobre suas visitas, sobre a turma que com ela convivia e, também, sobre a escola onde foi inventada. Daí, então, fui até a Escola Infantil Jardim Humaitá...                                     

Proveniências

	Num começo, havia duas luzes: o Sol e a Lua. As duas possuíam mesma grandeza e dignidade. Essa igualdade de poderes produziu insatisfação em ambas. A Lua foi escolhida por Deus para se tornar menor e perder a sua própria luz, ficando á mercê da luz do solar. Humilhada e inconformada, a Lua dá nascimento a Lilith. Ela surgiu do caos, numa velocidade infinita de nascimento e de esvanescimento. Uma linha de força perpendicular à bondade e masculinidade de Deus. Proveniente de uma mutação da Lua, expulsa do céu, torna-se a Noiva do Diabo.    
	A primeira mulher criada por Deus composta de sujeira e sedimento impuro em vez de pó e terra como foi feito Adão, ao perceber que este a subjugaria, pôs-se a sobrevoar, enfeitiçando todos os cantos do mundo. Sobrevôos não-transcedentes, mas atravessamentos de planos em velocidades infinitas. A feitiçeira, em seu nomadismo, constitui devires que se metamoforseiam para reaparecerem de um outro modo, sob formas inesperadas nas linhas de fuga. Pandora na Grécia, Eva no Cristianismo...
	 A feitiçaria torna-se diversa e se diferencia de região para região, de país para país, de nação para nação. Segundo Jules Michelet (1992), a Europa teve a nítida idéia do Diabo, o procurou e desejou. Na Alemanha, o Diabo era mulher. Tinha um enorme cortejo de espíritos, gnomos, etc. Era industrioso, trabalhava, era construtor e, pedreiro, metalúrgico e alquimista. Na Inglaterra, o culto ao Diabo era secundário. Misturava-se e era dominado por certos espíritos do lar, animais domésticos e daninhos, que a mulher irritada usava em suas malícias e vinganças. Eles habitavam cães e gatos, muitas vezes invisíveis e metidos em novelos de lã, em certos lugares que somente a mulher conhecia. Sua dona, às vezes, os cedia, os vendia. Estes seres bastavam a essa mulher. Ela pouco precisava do Diabo. Neste país, enforcavam as bruxas antes de queimá-las, assim, ela não tinha a horrível poesia da fogueira, do exorcismo. O Diabo não tinha ali sua rica literatura de monges. Não tomava impulso, pois, para crescer, ele precisava da cultura eclesiástica.
	A Itália e a Espanha foram menos longe nas religiões das trevas. Na fronteira, no país basco, adorava-se Jesus de dia, Satã à noite, de forma imparcial. A imaginação dominava tudo. Na Itália, certos desejos histéricos habitavam as lendas. As alteradas, passavam por baixo da porta ou pela fechadura para beber o sangue das criancinhas. Mistura de loucura e fantasmagoria permeavam as crenças.
	Na França, após as grandes perseguições, a heresia das feiticeiras, das bruxas, produz-se como heresia suprema, cada seita-secreta perseguida gravitava rumo ao culto do Diabo. O segredo tem um dever que se produz na máquina de guerra. As sociedades secretas dos adoradores do Diabo e das Bruxas traçavam linhas de fuga, desestabilizando a ordem da sociedade feudal e renascentista. Desestabilizavam a Igreja e a ciência. 
	 A feiticeira possuiu, ao longo de mil anos, a habilidade e o poder de cura, hoje atribuído aos médicos. O bom conhecimento dos segredos da natureza na utilização de plantas eficazes para dores e doenças garantiam-lhes a denominação de feiticeiras ou conhecedoras da magia branca. Uma feiticeira do bem. Se ela não curava, injuriavam-na, taxavam-na de bruxa. As deusas-fadas medievais se transmutaram nas bruxas que a inquisição perseguiu e queimou. Mas é no entre que elas ganham velocidade. No intervalo, no intermezzo entre o Bem e o Mal, entre Deus e o Diabo, entre a luz e as trevas, entre o diabólico e o angelical, entre a fealdade e a beleza, entre a cura e a doença ...  
	As práticas das bruxas constituíam crenças, concepções e condutas que desestabilizavam os dogmas medievais e católicos. Elas criaram uma dimensão ética-estética-política que produzia vida e existência nas margens e nas lacunas da máquina burocrática de Estado. As bruxas, ao mesmo tempo, rebatiam os dogmas da Igreja e o poder do rei, produzindo saberes que bifurcam com a ciência – por vezes maldita. Entretanto, estes saberes eram considerados de segunda categoria pelos critérios modernos de conhecimento. As bruxas, enquanto máquinas de guerra, não se submetiam nem à Igreja, nem à ciência, abriam fendas que conferiam à vida uma alegria, uma travessura, um riso e possibilidades de existência incompatíveis com seus dogmas e referentes científicos.         
	As bruxas não tinham família. Sozinhas, elas concebiam e davam a luz. Os Filhos do Ódio iniciavam a vida numa formidável gargalhada. Eles vinham e iam, passeavam. Era deles a floresta sem limites! Eram deles os horizontes longínquos. Era deles a Terra inteira! As bruxas os chamavam, ternamente, Meu Robin, o nome daquele valente proscrito, o alegre Robin Hood, que morava sob as verdes ramagens. Gostavam, também, de chamá-los pelos apelidos carinhosos de Verdinho, Lindo Bosque, Verde Bosque. Eram os lugares favoritos dos travessos. Assim que viam um arbusto, eles faziam a école buissonnière. Fazer a école buissonnière, literalmente, escola entre arbustos, em francês moderno é faltar aula, fazer gazeta, mas a expressão tem registro já no séc. XVI, e então designava a escola clandestina, que funcionava nos campos.
	O que espantava era as feiticeiras, as bruxas, terem gerado um ser de verdade. Eles tinham a aparência da realidade. Já foram vistos e ouvidos: qualquer um era capaz de descrevê-los. Ao contrário da Igreja, com seus anjos pálidos, quase desmaiados, translúcidos, que reduziam a fisionomia da humanidade a uma desolada semelhança, com a igualdade melosa de convento ou de sacristia, estes seres-filhos das bruxas, bastardos, malditos, procuravam e nunca repousavam. Agitavam-se da Terra ao Céu. Eram muito curiosos: reviravam, entravam, sondavam e metiam o nariz em tudo. Riam e zombavam. Recolhiam os refugos que o Céu jogava fora. A Igreja rejeitou a natureza, como impura e suspeita. Satã apoderou-se dela, fez dela uma roupagem. Malditos os que riem! Nietzsche que o diga! Ele ria diante de algo que considerava repugnante, ignóbil, de causar nojo. Afirmava: o homem começa a tornar-se interessante... Eram momentos de riso dionisíaco. Uma alegria revolucionária se sobressai, ao invés de “angústias de nossos pequenos narcisismos ou terrores de nossa culpabilidade” (Marton, 1985, p. 64). Risos que traçam as linhas de fuga de um pensamento-nômade. E deram a Satã o monopólio do riso, proclamaram-lo divertido e, assim, necessário. Como suportar a vida sem pelo menos rir, em meio a tantas dores?
	O dom de conceder a vida consistia uma competência divina, cujos rei e a  Igreja, como intermediários e representantes de Deus na terra, deliberavam sobre a morte e faziam purgar o sofrimento. A feitiçaria ocupava as brechas das máquinas burocráticas de Estado, atuando como uma potência de cura. As bruxas duvidavam de Deus. Elas  faziam a vida surgir do solo, desterritorializando o céu.
	A Igreja, que via na vida apenas uma aprovação, evitava prolongá-la. Sua medicina era a resignação, a espera e a esperança da morte. Vasto campo para Satã. Ele curava os vivos através das feiticeiras. Esta mesma Igreja contruíra com pedra e cal um pequeno espaço, estreito, de abóbada baixa, iluminado, através de uma fenda, por uma luz mesquinha. A isso dava o nome de escola. E ali diziam: Sede Livres! Pelo trabalho satânico das pessoas que romperam as abóbadas, pelo esforço dos condenados que queriam ver o céu (Michelet, 1992, p.37), emergiu o Renascimento. Ele se produziu muito mais longe das escolas e dos letrados, nas escolas clandestinas dos campos, onde Satã foi em busca da feiticeiras, da bruxas. Ensino que exaltava o desejo desmedido de saber. Ali começaram as ciências funestas, a farmácia proibida dos venenos e a execrável anatomia. O pastor, espião das estrelas, com a observação do céu, para lá levava suas receitas condenáveis, seus ensaios com os animais. As bruxas levavam um corpo do cemitério próximo... O único médico admitido ali por Satã  Paracelso  viu um terceiro personagem, que, por vezes, participava da assembléia sinistra e introduzia a cirurgia. Era o carrasco, o cirurgião da época, o homem que quebrava os ossos e sabia consertá-los, que torturava com ferro em brasa, que esquartejava, que matava e às vezes salvava, que enforcava.
	Com tais vitórias, Satã estava certo de que viveria. Jamais a Igreja, sozinha, o teria podido destruir. A Igreja, que odiava os médicos, assegurou seu monopólio em prol da extinção das bruxas. No séc. XIV declara que, se a mulher ousar tratar, sem ter estudado, será considerada bruxa e, condenada, morrerá! Mas como poderia ela estudar publicamente? Que lugar teria a pobre selvagem se tivesse ousado entrar na escola? A feiticeira morre, assim, não pelas mãos do inquisitor da Idade Média, mas pelas do médico, do botânico, do químico, do sábio naturalista, que lhe roubam as funções.
	A Educação e a escola eram e são, ainda hoje, salvacionistas. Não deixaram de prometer uma espécie de paraíso  a cidadania, a não-exclusão, o combate a qualquer forma de preconceito... um lugar no mercado de trabalho! Há bruxas sobrevoando as redondezas! Algumas já habitando as escolas e provocando, entre várias coisas, consideráveis rachaduras...  

Bruxa-bruxela
	Nosso passeio pelo mundo imaginário das bruxas aconteceu, devido as crianças da turma Maternal 1 terem demonstrado muito interesse e curiosidade sobre elas. Esta curiosidade levou-nos a iniciarmos (sic) um estudo para podermos conhecê-las melhor. Após a leitura de histórias e canções sobre bruxas, em sala de aula, confeccionamos uma boneca de pano, a qual demos o nome de BRUXELA. BRUXELA passeará em diversos lugares, buscando informações e presentes, como: olhos, nariz, queixo, cabelos, perfumes, calcinha, vassoura, pulseiras, colares e tudo o mais que poderá lhe deixar bonita, pois é muito vaidosa. Queremos saber histórias, lendas, canções, filmes, desenhos, magias receitas, poções... e tudo o que você sabe sobre bruxas, para que possamos enriquecer e ampliar o nosso projeto. Gostaria de deixar registrado, que o início desse projeto contou com a colaboração da estagiária do Curso de Pedagogia da UFRGS, Aline Tavares. Solicitamos, que ao receber a visita da Bruxela em sua casa, dê um presente para ela e registre em seu diário algo que sabes sobre bruxas. Márcia R. da Silva — professora. Página introdutória do Diário da Bruxela.

	A Bruxela é produzida num processo que envolve muitos cruzamentos, entre eles os/as alunos/as do Maternal I da Escola Municipal Infantil Humaitá. A idéia da professora Márcia partiu do interesse dos alunos/as sobre a temática das bruxas, que ela atribuiu ao fato de serem vizinhos de sala do Jardim B. Os/as alunos/as do Jardim B cantavam uma música sobre bruxas que aprenderam em aula. De tanto ouvir, eles também já estavam cantando... A partir da música, eles tiveram contato com livros de histórias infantis sobre bruxas, um deles A Bruxa Onilda, brincaram de bruxas, etc. Márcia e Aline — estagiária da Faculdade de Educação da UFRGS —, construíram, com os/as alunos/as, um corpo de pano que deveria, a partir de uma composição coletiva, transformá-lo numa bruxa. A bruxa recebeu o nome de BRUXELA. Foi decidido que a Bruxela teria um diário e visitaria as casas de cada aluno/a, o que contemplaria a proposta de envolver os pais e a comunidade a participarem, mais efetivamente, do projeto pedagógico da escola, além de constituir um instrumento para a pesquisa sócio-antropológica na comunidade. A turma, posteriormente, assistiu a uma peça teatral — A Bruxa Elvira — que também possuía um diário. 
	A primeira visita da Bruxela, ainda um corpo de pano com um lindo vestido, foi na casa da professora. Ela confeccionou os olhos, um nariz e um queixo, presenteando-a com uma bolsa, para que a Bruxela pudesse passear bastante, em outras casas... A bolsa tem a forma de uma abóbora e nela está escrito: Bruxela vai passear. Os possíveis passeios da Bruxela, assemelhariam-se aos da Bruxa Onilda, que viajou pelo mundo. As viagens da Bruxa Onilda dispararam o interesse sobre o Globo Terrestre, onde procuraram os lugares por onde ela andou... A professora escreveu no diário da Bruxela o que havia descoberto sobre bruxas:
 “Ser bruxo(a) não se trata de poderes ou escolha. Qualquer pessoa pode se tornar um bruxo ou bruxa, desde que se dedique a isso e trate o assunto com seriedade e devoção. Não há poderes, como nos desenhos e filmes de aventura, o que há é um ideal, uma idéia, uma filosofia de vida!” 

	Foi realizado um passeio coletivo com a turma pelo bairro, para buscar gravetos que colocariam no chapéu da Bruxela e, também, para confeccionar sua vassoura.	Com a transferência da professora Márcia para o Jardim de Praça Cirandinha, as estagiárias Mari e Fabrícia assumiram a turma. Segundo o depoimento delas:
“Pegamos o trabalho andando... Para nós, era só uma troca de presentes. Não sabíamos o que fazer com a Bruxela, até a orientação da Rose — Coordenadora Pedagógica da escola — que otimizou o trabalho. As crianças ainda têm interesse pela Bruxela. Elas relatam coisas que vão além do registro das mães. Quando lemos o registro de cada visita da Bruxela, elas complementam, contando mais coisas. Uma das crianças contou que a Bruxela ficou trancada no guarda-roupa, o que elas atribuíram ao zelo da Mãe pela integridade da Bruxela. As crianças adoram falar sobre o que fizeram com a Bruxela. Todos dormem com ela e, alguns, até querem tomar banho com ela. A Jennifer foi uma delas. Não queria se desgrudar da Bruxela. A mãe da Andressa relatou, no diário da Bruxela, que a visita dela trouxe sorte. Foi no dia em que ela conseguiu um emprego e, a partir de então, passou a acreditar em seus poderes mágicos de bruxa! As mães consultam os filhos, eles que escolhem os presentes... Todos curtem os presentes de todos... A Bruxela tem seu canto na sala de aula, numa das prateleiras, onde ela fica com suas coisas... Na festa das bruxas, dois meninos, filhos de pais muito católicos, aqueles que presentearam a Bruxela com uma dezena do rosário, vieram fantasiados de anjos. Os pais são daquele movimento chamado de carismáticos, lá da Igreja São Martinho[localizada na Zona Sul da cidade e uma das pioneiras do Movimento Carismático em Porto Alegre, para tanto, estes pais atravessam a cidade, porque moram na Zona Norte, em Humaitá, o bairro onde está situada a escola.]”    
	
	Vinícius, aluno da turma, 4 anos de idade, demonstrando estar nervoso no início da conversa, gaguejou muito e enrolou o cabelo com o dedo. Aos poucos, foi acalmando-se, ficando muito à vontade. Gesticulando e, confortavelmente sentado na cadeira junto à mesa, afirmou:
“Foi o pai que levou a Bruxela para casa. Eu brinquei com ela, li um livro (apontando para o Diário da Bruxela) e a mãe deu uma corrente para ela (referindo-se ao colar oferecido para a Bruxela, que ele fez questão de mostrar). Também passeei com minha vó. Eu levei a Bruxela na casa dela. A Bruxela é boa, porque deu um carinho na minha vó. A bruxa malvada tem sangue. Quando eu vi a bruxa no teatro eu chorei porque ela é uma bruxa de falar. Um homem queria roubar o diário da bruxa. Ela falava com todo mundo. A Bruxela fala. A Bruxela dormiu em cima das roupas de minha mãe. A Mãe não deixou ela dormir comigo”.

	A professora relatou-me que iniciou o trabalho através do estudo das misturas (poções das bruxas) homogêneas e heterogêneas, os tipos de receitas (alimentares e médicas), remédios alopáticos e homeopáticos (feitos de ervas naturais e feitos com elementos químicos), os meios de transportes (cujo interesse surgiu com a leitura dos livros Bruxa Onilda em Roma e Bruxa Onilda em Londres), as misturas das cores, tipos de tintas (elaboradas com folhas e raízes e a partir da química industrial) e, se tivesse continuado na escola, tinha como intenção a confecção da panela da Bruxela, ou seja, um caldeirão, onde a Bruxela faz todas as suas poções, receitas, misturas...
	As crianças inventaram O Brinquedo da Palavra Mágica. Nesta brincadeira, cada um inventava o que o outro deveria ser. Por exemplo: a palavra mágica era sapo, então o outro teria que ser um sapo. Assim como elas inventavam a palavra mágica, tinham, também, que desinventar, ou seja, o outro tinha que voltar a ser o que era antes, num passe de mágica...
	A turma elencou suas palavras mágicas: por favor, muito obrigada, com licença, desculpe... que deveriam ser usadas sempre: na escola e em casa. A turma solicitou que a Márcia desenhasse estas palavras para serem fixadas na parede da sala de aula, acima do desenho do caldeirão da Bruxela, com a finalidade de que todos/as não esquecessem de utilizá-las.
	Com a perspectiva de mudança de escola, no turno da tarde, solicitada pela própria Márcia, ela passou para a professora que assumiria a turma, todas as suas intenções, mas, segundo a Márcia, o trabalho não foi realizado.                  	     
	Todo plano é autopoiético. O currículo-nômade impulsionado pelos sobrevôos da Bruxela, pode também morrer por falta de realimentação ou derivar em direção a destinos que o tornem estrangeiro a ele mesmo. Nada está pronto. Tudo deve ser retomado do ponto de emergência. Potência do eterno retorno do estado nascente.

Currículos-nômades 

	Os currículos oficiais e os ditos alternativos  - currículos-programas  - produzem a árvore como imagem do pensamento. Eles têm um ponto de origem, um centro, uma evolução, um desenvolvimento. São currículos com ramificações, que pedem raízes, produzindo arborescências. Possuem um tronco condutor, que suporta ramificações com uma determinada organização e hierarquia. Este tronco constitui uma unidade principal.
	Os currículos-nômades são rizomáticos, produzem o rizoma como imagem do pensamento. Não há uma unidade principal, uma raíz principal. As raízes conectam-se e transbordam. Qualquer ponto destes currículos pode ser conectado a qualquer outro, ao contrário dos currículos-programas que, enquanto arborescências, fixam um ponto, uma ordenação. Não existem pontos ou posições num currículo rizomático, mas linhas e estas linhas não param de se remeterem a outras. 
	Uma das características dos currículos rizomáticos é terem sempre múltiplas entradas. Eles não começam, nem concluem. Eles encontram-se sempre no meio. E é no meio que os conceitos adquirem velocidade, numa direção perpendicular, num movimento transversal que os carrega um e outro.
	 Os currículos arborescentes constituem-se em sistemas centrados ou policentrados de comunicações hierárquicas e ligações preestabelecidas. Ao passo que, os currículos rizomáticos são sistemas a-centrados, não hierárquicos e, unicamente definidos pela circulação de estados. Os currículos rizomáticos são geográficos, uma memória curta ou uma antimemória, enquanto os currículos arborescentes, são históricos, constiuem uma memória. 
	 Nos currículos-nômades, a produção de saberes se dá por aliança e não por filiação como acontece nos currículos-programas, onde a produção do conhecimento busca um começo-origem, um fundamento, implicando numa concepção metódica, pedagógica, iniciática de viagem e de movimento.Os currículos-nômades viabilizam outras maneiras de viajar e de se mover, partindo do meio, entrando e saindo, sem começar nem terminar.
	Mas não se trata de currículos opostos. Existem estruturas de árvore ou de raízes nos rizomas, assim como um galho de árvore ou uma divisão de raiz podem recomeçar a brotar em rizomas. Não se trata, então, de produzir um tipo de currículo-programa ou outro tipo nômade, como oposições binárias. Um currículo-programa, momentaneamente, pode produzir-se nômade, e um currículo-nômade pode vir a ser programa, quando esbarra nas reterritorializações, quando uma linha de fuga, de borda, de declive, móvel e mutante transforma-se em linha de segmentaridade, dura, binária, de estratificação. Os segmentos, enquanto linhas de ligação entre dois pontos, dependem de máquinas binárias, dicotômicas e implicam em dispositivos de poder que fixam o código e o território de cada segmento. As linhas de tipo arborescentes são ligações localizáveis entre pontos e posições, enquanto que as linhas rizomáticas são multiplicidades que se metamorfoseiam. São lineamentos e não linearidades. 

Vamos Filosofar? 

	Concebo a filosofia, na perspectiva de Deleuze e Guattari (1996), como a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. E toda a criação é singular. O conceito, então, é uma singularidade. É necessário para filosofar: ocasiões, circunstâncias, paisagens e personagens. Convido-os para filosofarem comigo a partir de um personagem - a Bruxela - em diversas ocasiões, circunstâncias e paisagens. Na sala de aula, na escola, nos Jardins, nas praças, nas casas visitadas... Personagem conceitual que opera movimentos que descrevem um plano de imanência, intervindo na própria criação dos conceitos. Ela nada tem a ver com uma personificação abstrata, um símbolo ou uma alegoria, pois ela vive, ela insiste.
	Traçar planos, inventar personagens, criar conceitos é filosofar. As crianças, as professoras, as estagiárias e as famílias filosofam. Inventaram a Bruxela, criaram e criam conceitos, traçando um currículo-nômade que se produz no acontendo. Currículo-nômade que atravessa a Educação. 
	 Na enunciação filosófica, não se faz algo dizendo-o, mas faz-se o movimento pensando-o, por intermédio de um personagem conceitual. Assim o personagem Bruxela é um agente de enunciação e, todo enunciado é produto de um agenciamento maquínico, de agentes coletivos de enunciação. 
	Para Deleuze e Guattari o pensamento não é coisa de especialista, mas um exercício de vida, de experimentação e a filosofia é a teoria das multiplicidades. A filosofia é um devir e não história. Ela é coexistência de planos, não sucessão de sistemas. Ela não pára de fazer viver personagens conceituais, de lhes dar vida. Os personagens proliferam e bifurcam, se chocam, se substituem. 
	A filosofia deve extrair das opiniões um saber que a transforma e que também se distingue da ciência. Um saber que desdobra uma opinião, que não tem pretensão de verdade ou de proposição científica, um saber que substitui os professores/as ou "chefes de escolas" por personagens conceituais. A Bruxela dilui a figura da professora, dilui a própria escola, em seus passeios, produzindo movimentos de revesamento dos conceitos e problemas, constituindo saberes.  
	A personagem Bruxela é intermediária, intercessora entre os conceitos e os problemas. Pode acontecer que a professora credite ter encontrado as soluções para os problemas, mas novos traçados do currículo-nômade, que ela não tinha como prever de início, vem relançar e colocar novos problemas, solicitando conceitos futuros, a serem criados. Inversamente, pode acontecer de que um novo conceito venha colocar-se como uma espécie de rasgo entre dois conceitos vizinhos, solicitando, por sua vez, um problema que surge como uma espécie de ponte. 
	Os conceitos têm necessidade de personagens conceituais que contribuam para sua definição. A Bruxela é condição de possibilidades do próprio pensamento, condições para o exercício do pensamento. Não é possível conhecer nada se não tiver criado conceitos num campo, num plano, num solo, numa superfície, num currículo que não se confunde com eles, mas que abriga seus germes e os personagens que o cultivam.	Os conceitos não morrem. Eles são substituídos, mutam, marcando uma história e uma geografia de um currículo. Um currículo concebido como uma criação contínua de conceitos. Conceitos transformados em proposições científicas no currículo-programa. A Bruxela é o personagem conceitual necessário para criá-los sobre a superfície de seu currículo-nômade. Ela traça a superfície, traçando o próprio currículo: seu currículo-nômade.
	Os currículos possíveis são inumeráveis. Eles se agrupam ou se separam.  Cada personagem conceitual tem vários traços, que podem dar lugar a outros personagens, sobre um mesmo currículo ou sobre outro. Há uma proliferação de personagens conceituais, assim como há uma infinidade de conceitos sobre um mesmo currículo.

 Planos  e Personagens 	
	
	Deleuze e Guattari (1996) utilizam-se da metáfora de Nietzsche de que o filósofo é um jogador, um jogador do acaso, intempestivo, e que os conceitos nascem de lance de dados. Os conceitos não compõem um quebra-cabeças, já que são totalidades fragmentárias cujas bordas não coincidem, não se ajustam umas às outras. O Plano de Imanência é a mesa, a bandeja na qual os dados são lançados. Os conceitos são arranjamentos concretos com configurações de uma máquina, mas o currículo – como um plano - é a máquina abstrata cujos arranjamentos são as peças. Os conceitos são os acontecimentos e o currículo é o horizonte dos acontecimentos. O currículo é uma imagem do pensamento. Os elementos do currículo são os traços diagramáticos, enquanto os conceitos são os traços intensivos. O currículo é um plano de imanência. Este plano é ao mesmo tempo o que deve ser pensado, e o que não pode ser pensado. Ele seria o não-pensado no pensamento.
	A Bruxela é devir não história. Ela não somente designa o conjunto de condições, por mais recentes que sejam, das quais desviam, derivam para outros devires, mas produz algo novo: novo currículo, novas formas de afetar e de ser afetada, novas formas de percepção.	A história sempre foi escrita do ponto de vista dos sedentários, e em nome de um aparelho unitário de Estado, inclusive quando se refere aos nômades. É necessário uma nomadologia, o contrário de uma história.. Muito mais uma geografia dos devires, do que uma história, uma memória.
	A Bruxela é produto/produtora de experimentações, e pensar é experimentar. É sempre o que se está fazendo — o novo, o notável, o interessante, que substituem a aparência de verdade. A história não é a experimentação, mas o conjunto de condições que tornam possível a experimentação de algo que escapa á história. A experimentação sem história seria incondicionada, indeterminada, mas a experimentação não é histórica, ela é filosófica. A filosofia eterna e a história da filosofia cedem lugar a um devir-filosófico. A filosofia não tem como objeto contemplar o eterno, nem refletir a história, mas diagnosticar nossos devires atuais. Atual entendido como o que estamos nos tornando, o agora de nosso devir.	
	Devo ressaltar que, ao considerar a Bruxela como personagem, não estou me referindo à personagem que remete à representação, que é passível de interpretação. O personagem na perspectiva que apresento, não representa a realidade, mas é uma apreensão instantânea de uma multiplicidade, produz e é produzido por multiplicidades. A realidade, nesta perspectiva, é a própria multiplicidade, ou seja, arranjamentos e/ou rearranjamentos de fluxos. O personagem é mediador na trama do plano de imanência com os conceitos e interceptador na trama do currículo como plano e dos conceitos enquanto saberes. O personagem conceitual Bruxela não interpreta, mas experimenta. Ela não comprende um currículo, mas sim produz conceitos, acontecimentos que tramam a existência de seu currículo-nômade. O personagem da qual eu me refiro, não é um tipo psicossocial. Os tipos psicossociais são histórias, mas os personagens conceituais são devir. Os tipos psicossociais são históricos, enquanto que os personagens conceituais são os próprios acontecimentos.
	A Bruxela torna-se um personagem conceitual quando lança problemas em movimentos que, por revezamento, traçam um plano e produzem os conceitos, sem totalizações, nem determinismos, nem deduções. A Bruxela realiza o movimento do pensamento, tramando o currículo e os conceitos. Os traços intensivos dos conceitos, enquanto criações, ocupam regiões do pensamento que se conectam a problemas. A  Bruxela produz contornos irregulares e mutantes, podendo atingir diferentes regiões, enlaçando novos conceitos, provocando desvios, definindo consistências, extraindo acontecimentos. As proveniências instituem-se em um acontecimento. Nas linhas das relações de forças, corpos multiformes são produzidos. Nessa perspectiva, as produções da Bruxela despreendem-se das coordenadas explicativas, operacionalizadas na produção e no pensamento. As produções da Bruxela provocam rupturas, desfazem rigorismos e hierarquizações, abalam condutas prescritivas e têm consistência. As suas consistências são os próprios conceitos, enquanto ordenações por vizinhança, cujos traços intensivos ligam-se a problemas e movimentos infinitos.
	A Bruxela resiste ao enquadramento do conhecimento científico. As interferências da Bruxela não operam por referentes, deduções, oscilações entre o geral e o específico. Elas constituem vôos em movimentos finitos e infinitos. Movimentos finitos, que formam os conceitos, entendidos como volumes incorporais, que se encarnam nos corpos. Movimentos infinitos que erigem o plano de imanência como plano do pensamento.
	  A Bruxela é capturada quando passa a ser objeto, circunscrito em velocidades limitadas em coordenadas explicativas, sustentadas pela Educação, por um currículo preexistente — o currículo-programa — e por formações discursivas. Com isso, a Bruxela desaparece como personagem conceitual, aniquilando conceitos, fazendo surgir os referentes e as proposições.
	As bruxas sempre tiveram posição anômala, assombrando as fronteiras porque se encontram na borda, sempre entre dois vilarejos, acompanhadas de suas vassouras, de gatos, morcegos e sapos. As bruxas voam com suas vassouras, pontilhando traçados de linhas. A velocidade de seus vôos transforma os pontos em linhas, constituindo trajetos, imagens do pensamento. A Bruxela-anômala diferencia-se do anormal, daquele que não tem regra ou que contradiz a regra e que pode definir-se em função de características específicas ou genéricas. A anomalia designa o desigual, o rugoso, a aspereza, a ponta de desterritorialização, constituindo uma posição ou um conjunto de posições em relação a uma multiplicidade. Anomalia que traça linhas de fuga. Bruxela-outsider que quando chega, em suas visitas, transborda, estendendo-se numa trama de conceitos.  
	 A Bruxela, em seus vôos, trama vários acontecimentos, cria relações e povoa o pensamento com conceitos a ela ligados e nela atravessados. É neste sentido que o pensamento voa, com ela, em sua vassoura: a vassoura do pensamento. Ela varre uns conceitos, puxa outros, condensa elementos num movimento infinito, corta superfícies, erige planos. No céu, no solo da terra, em um chão construído, num campo, nas nuvens, na escola, na sala de aula, nas casas visitadas, em seus passeios, em um currículo. Em qualquer plano: concreto ou imaterial. A partir da Bruxela e de seu diário, pude conhecer um pouco dos alunos e alunas, da professora, das monitoras, da escola, das famílias, dos cotidianos e, principalmente, pude pensar muito sobre ela e outras bruxas. E pensar nas coisas, entre as coisas, é criar. Criar rizomas e não raízes.   

 Futuras análises do currículo-bruxo

 	Este artigo constitui apenas um exercício analítico preliminar, ainda recortado, pois as possibilidades de análises são infinitas. Das proveniências das bruxas à constituição de um currículo instituinte, que se produz no acontecendo, tem-se como interceptador um personagem conceitual não-humano que assinala um nomadismo curricular. 
É possível caracterizar os movimentos do nomadismo curricular como potência de desterritorializações que interceptam os currículos oficiais e alternativos para produzir currículos-nômades. Estes tecem redes com diferentes suportes de saberes que circulam pelas trocas. Com isto, o sujeito responsável pela ação desaparece, diluindo seus detentores. O currículo deixa, então, de ser currículo, pois é impossível apreender e reduzir as multiplicidades em “currículos”, tornando-se currículo nômade dele mesmo.
Os saberes registrados pelas famílias no Diário da Bruxela, seus desdobramentos e efeitos, marcam uma riqueza de elementos para futuras análises numa cartografia que se anuncia.
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