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O presente artigo deriva de uma pesquisa realizada para o Mestrado em Educação. Tal pesquisa teve como objetivo problematizar discursos que têm pretendido construir uma dita cultura do voluntariado por meio de práticas que produzem determinados saberes para compor o currículo escolar. Esta cultura tem sido promulgada através de diversas Organizações de Voluntariado, as quais criam propostas específicas para atingir a escola, procurando fazer com que cada vez mais os projetos de voluntariado passem a ser incorporados no currículo. A inserção desses projetos na escola tem sido de forma naturalizada como algo que contribui à aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, como fundamental ao desenvolvimento do país. A problematização que desenvolvo procura desnaturalizar tal entendimento, visualizando os saberes que estão constituindo determinados tipos de sujeitos. Nesse sentido, inscrevo esse texto para o Eixo Temático Currículo para socializar algumas análises, que foram anteriormente trabalhadas na pesquisa, visando focalizá-las nas discussões sobre currículo em estudos futuros. 
Para a realização dessa pesquisa, busquei perspectivas teóricas que me auxiliassem a lançar outro olhar sobre esses discursos que tendem a promover o voluntariado como algo bom para todos, tanto para quem realiza, como para quem é beneficiado pelas práticas voluntárias. As Organizações de Voluntariado tem sido entendidas como uma alternativa às diversas formas de exclusões, colocando-se como críticas ao sistema econômico, político e cultural, reivindicando direitos a todos. Elas tem procurado mobilizar a sociedade na resolução dos problemas sociais para que esta não tenha que esperar pela resolução das instâncias governamentais. Meu objetivo, foi pensar além da tentativa de reconhecer que os sujeitos estão sendo motivados a assumir funções do Estado. Problematizei as relações de poder-saber e verdade constituintes dessa estrutura social moderna que tem priorizado um certo modelo flexível, fragmentado, mas globalizado, onde todos devem estar incluídos. 
Analisando tal estruturação, passei a estabelecer as conexões entre a escola e o voluntariado, utilizando os estudos de Michel Foucault para analisar a discursividade em torno dessa temática e outros estudos referentes à área do currículo. Entendendo que os discursos são práticas que constituem os sujeitos, fui tentando puxar os fios que ligam a escola e o voluntariado, analisando a possibilidade delas estarem produzindo e reforçando saberes que dão sustentação a uma lógica neoliberal e, que, de alguma forma, passam a serem priorizados no currículo escolar. Tais saberes sobre a autonomia, a democracia, a responsabilidade, a solidariedade tem sido divulgados pelas Organizações de Voluntariado - coerentes com determinadas teorias pedagógicas - como necessários à construção de uma educação crítica capaz de construir um sujeito cidadão, autônomo e consciente de seus direitos e deveres. No entanto, essas Organizações são constituídas pelos mesmos discursos que elas tendem a incentivar os sujeitos a criticar. Isso, que aparentemente parece paradoxal, é que foi analisado na pesquisa anterior como sendo produtivo a uma forma de governamentalidade neoliberal. Governamentalidade refere-se, segundo Foucault (1998), as racionalidades específicas para governar, às formas como conduzimos os outros e como somos conduzidos. Esta governamentalidade tem sido caracterizada como neoliberal, de acordo com Rose (1997) devido ao projeto nacional de governo existente que prioriza, entre outras coisas, as obrigações voluntariamente assumidas por indivíduos livres que podem tirar maior proveito de sua própria existência mediante a gestão responsável de sua vida. 
Analisei uma parcela dos discursos de duas Organizações de Voluntariado, as quais elaboraram propostas de voluntariado para incidir diretamente no contexto escolar. A Organização Parceiros Voluntários e o Instituto Brasil Voluntário - Faça Parte, foram selecionados devido a sua relação direta com o contexto escolar. Tais ONGs (Organizações não-governamentais), objetivam promover uma cultura do voluntariado, tendo a  escola como um locus privilegiado para o desenvolvimento de práticas voluntárias. Para atingir esse objetivo, essas ONGs estabelecem parcerias com a sociedade civil, o empresariado, a mídia, os organismos nacionais/internacionais e reforçam o vínculo entre a escola e a família. Com o envolvimento dessas parcerias, as propostas disseminam o voluntariado como algo necessário a ser desenvolvido nas escolas para transformação individual e coletiva dos sujeitos. Trata-se de uma transformação em suas formas de pensar. Além disso, pretendem reconhecer as escolas que já fazem esse tipo de prática, buscando expandir para outras que ainda não as incentivam.
Os entendimentos sobre como deve ser a escola e o que cabe a ela ensinar para “salvar” e modificar a sociedade tem sido um discurso muito corrente. Para tensionar esse discurso, fui desdobrando elementos na mesma cena, conforme refere-se Foucault (2001), tentando rachá-los para entendê-los na sua pluralidade, como práticas. Procurei descentrar o sujeito para entendê-lo como parte de uma rede discursiva que envolve estruturas e sistemas que almejam constituí-lo como autônomo, livre e autoconsciente, definindo sua própria identidade. Nas duas propostas de voluntariado - o Selo Escola Solidária proposto pelo Instituto Faça Parte e a outra, Tribos nas Trilhas da Cidadania, criada pela Organização Parceiros Voluntários, - estiveram em análise as formas como os sujeitos são produzidos, as verdades que posicionam alunos, professores e os beneficiados por tais práticas. Segundo Popkewitz (2001, p.39), trata-se de deslocar momentaneamente os atores (sujeitos envolvidos) “[...] ‘para o lado’, a fim de considerar as regras que constroem o raciocínio e a ‘pessoa racional’ [...]”. O que não significa negar as pessoas envolvidas que agem para mudar o mundo, e sim questionar esse sistema de raciocínio que tende a encerrar e confinar nossas subjetividades. Problematizar a centralidade do sujeito, permite entendermos que mais do que produtor, cada sujeito é produzido na e por uma rede discursiva.
Tendo como corpus de análise da investigação os textos dessas duas propostas de voluntariado, retirados dos sites na Internet Analisei o regulamento de cada proposta, cartazes de divulgação enviado às escolas, relatórios sobre a proposta desenvolvida. Esses textos encontram-se disponíveis nos sites da Organização Parceiros Voluntários. Base de dados (2003) e do Instituto Brasil Voluntário – Faça parte. Base de dados (2003)., analisei a trama de vários discursos envolvidos na promoção dessa cultura indicando algumas possibilidades do modo como os professores, alunos e a comunidade tem sido seduzidos a fazerem parte de tais propostas, colocando-as acima de qualquer suspeita. Especificamente nesse texto, pretendo enfocar como tais propostas estão sendo materializadas no currículo escolar. Para tanto, foram selecionadas as publicações referentes aos saberes que os sujeitos podem “adquirir” ou deveriam “adquirir” no desenvolvimento de práticas voluntárias. O percurso metodológico percorrido para análise dos textos foi construído a partir das noções da análise discursiva, a qual exigiu prestar atenção à linguagem, focalizando no que a linguagem faz, produz e não no que ela significa (ROSE, 2001). 
Alguns estudos na área do currículo, tais como, Corazza (2001), Paraíso (2003), Silva (2004), ajudam-me a pensá-lo de outra forma, problematizando o entendimento de currículo como mera listagem de conteúdos ou mesmo como sendo a expressão de nossas concepções do que constitui o conhecimento. Essa noção de conhecimento que aí se expressa é fundamentalmente realista. Apresenta-se como se existisse um mundo objetivo de fatos, coisas, habilidades ou, no máximo, de significados fixos, que devem ser transmitidos através da educação escolar. O currículo parece ter sido o artefato educacional mais importante na constituição das significações, ao longo da Modernidade. Entretanto, a concepção do currículo como representação, de acordo com Silva (2004), nos permite entendê-lo como local – disputado – de construção de objetos de conhecimento, se começarmos a vê-lo, primeiramente, como texto, como discurso, como signo, como prática de significação. Nessa concepção alternativa, o conhecimento, tal como o significado, não pode ser separado de sua existência como signo, de sua existência material como objeto lingüístico. Como linguagem, o currículo passa a ser produzido nas relações sociais, nas redes de poder e, por isso, também produz saberes que constituirão outras formas de poder. Indo mais além nessa teorização, Silva (2004) nos indica que temos que considerar não só concepções de conhecimento, mas também de sujeito e subjetivação. Ou seja, todo o currículo carrega alguma noção implícita a respeito daquilo que nós queremos que os sujeitos se tornem.
Dessa forma, as práticas de voluntariado inseridas na escola produzem saberes no sentido de transformar os sujeitos para conseqüentemente atingir determinadas modificações sociais. Problematizo como esses saberes foram constituídos como válidos e necessários a partir do incentivo à realização de práticas voluntárias na escola. Assim, argumento a respeito do tipo de sujeito que tais propostas estão fabricando nesses tempos de globalização e neoliberalismo.
Após essa síntese do delineamento dos caminhos percorridos para realizar a pesquisa e o recorte que pretendo enfocar nesse texto, organizo os argumentos em duas sessões: a primeira pretende mostrar as formas como as propostas de voluntariado foram sugeridas às escolas por meio de instrumentos capazes de seduzir a comunidade escolar e, ao mesmo tempo, controlar determinados saberes considerados verdadeiros no currículo; a segunda pretende abordar, de modo mais específico, os saberes que são produzidos como necessários para criar e reforçar uma cultura do voluntariado, passando a incorporar o currículo escolar. 

As propostas de voluntariado na escola
As duas propostas, tanto o Selo Escola Solidária quanto a Tribos nas Trilhas da Cidadania, na tentativa de mobilizar cada vez um número maior de voluntários para constituir uma cultura do voluntariado na escola, incentivam e avaliam o envolvimento das escolas com projetos voluntários para posteriormente premiá-las. Além dos cartazes de divulgação como uma estratégia para disseminar as propostas, é oferecida uma premiação às escolas que participarem. Essa premiação é entendida como uma tecnologia capaz de seduzir, tanto a escola quanto os professores e os alunos, ao engajamento em projetos voluntários que incorporem as práticas escolares. De forma diferenciada, as duas propostas almejam aumentar a participação dos sujeitos. Uma delas - o Selo Escola Solidária - mobiliza as instituições escolares através de um processo avaliativo da escola como um todo para reconhecer as atividades solidárias que ela vem desenvolvendo. Esse reconhecimento se materializa através de um Selo Escola Solidária 2003. A outra proposta – a Tribos nas Trilhas - incentiva diretamente os alunos, a desenvolverem projetos solidários, tendo o apoio da escola e dos professores nesse processo. O procedimento de avaliação dessa última, ocorre posteriormente à prática desenvolvida, por meio de um relatório. A premiação, nesse caso, é para as escolas que participaram e apresentaram um melhor desempenho e envolvimento dos alunos. Dentre as escolas participantes, é selecionada uma delas para o recebimento de um Troféu Escola Voluntária. 
Esses prêmios almejados pelas escolas participantes, tanto o selo quanto o troféu, estão vinculados aos processos de avaliação estruturados por cada uma das propostas. Os procedimentos avaliativos produzidos por elas podem ser entendidos como um instrumento de controle na medida em que suas formas e critérios estão baseados em saberes que vão sendo criados, transmitidos e disseminados nas escolas. Mesmo que de forma diferenciada e, com critérios e objetivos diferentes, as duas propostas de voluntariado utilizam-se da avaliação como um instrumento capaz de dar visibilidade, credibilidade e reconhecimento às propostas desenvolvidas pelos alunos nas escolas ou fora delas, tendo o apoio dos professores. 
A proposta do Selo Escola Solidária 2003 utiliza-se de uma prova de auto-avaliação, que é aplicada nas escolas. Essa avaliação tem como objetivo reconhecer as escolas como solidárias, identificando as práticas que elas vêm desenvolvendo. É uma das formas de atraí-las para que criem projetos de voluntariado envolvendo seus alunos. Essa prova de auto-avaliação consta de nove questões objetivas e uma delas descritiva, em que é sugerido à escola relatar seu envolvimento com práticas voluntárias. Esse relato de experiência constituiu-se numa forma de identificar as práticas que vêm sendo desenvolvidas para disseminá-las como necessárias à aprendizagem dos alunos, bem como para a melhoria da escola ou de sua comunidade. Para que as escolas possam ser consideradas solidárias, estiveram em questão desde a sua proposta pedagógica até sua metodologia de ensino, didática e conteúdos que os professores desenvolvem em sala de aula. Todas as questões propõem “uma reflexão sobre a solidariedade na escola [...]” e, ao mesmo tempo, pretendem “[...] gerar uma pontuação referencial para a entrega do Selo Escola Solidária 2003”.Instituto Brasil Voluntário – Faça Parte. Quem somos.(2004). Nesse sentido, as perguntas da prova sugerem temas, conhecimentos específicos que passam a ser apresentados como fundamentais nas escolas.
O processo de avaliação pelo qual passam as escolas pode ser, assim entendido como um nexo entre saber e poder; conforme se refere Foucault (1998) quando analisa a prática do exame. A avaliação também pode ser analisada dessa forma, configurando-se numa dimensão técnica capaz de objetificar o que está sendo avaliado. Por meio dos “conteúdos” da prova, de suas respostas consideradas corretas, objetificam-se determinados saberes que merecem a reflexão na escola para uma possível modificação de suas práticas. As questões da prova foram avaliadas conforme o gabarito divulgado posteriormente pela Internet, sendo que cada uma delas continha quatro alternativas, com valor de zero a 50 pontos. A última questão, que pedia o relato da atividade voluntária, tinha o maior peso (100 pontos). Essa questão envolvia também uma outra forma de premiação, além do Selo. Seriam selecionados cinco relatos por região, totalizando 25, para serem publicados num Anuário Escola solidária. Esse Anuário foi publicado com o título de “Casos e contos: viagem por um Brasil Solidário” (COSTA, 2004).  Exigiu-se então uma outra forma de avaliação, envolvendo uma comissão constituída por representantes do MEC, do CONSED, da UNDIME, da UNESCO e da Organização Faça Parte, que além de parceiros nessa proposta, fizeram parte da comissão que avaliou os relatos, escolhendo os mais significativos.
Em parceria com esses órgãos, a proposta do Selo Escola Solidária alcançou uma boa aceitação na escola. Trata-se de uma divulgação realizada por órgãos reconhecidos politicamente no meio educacional e outros que posicionam-se contra as exclusões e a favor de outras propostas sociais que lutam em defesa dos direitos de todos. Tal enfoque nas questões sociais também foi a preocupação da proposta Tribos nas Trilhas da Cidadania. Suas práticas de avaliação focavam a atividade realizada pelos alunos participantes das Tribos. Com propostas mais voltadas para os alunos e muito menos para a escola, a direção, a coordenação ou os professores busca-se a transformação dos problemas sociais por meio de práticas voluntárias e também através daquilo que deve ser “ensinado” na escola.
É por meio dessa potencialização nos alunos, que a proposta Tribos nas Trilhas dirige-se de forma mais secundária aos professores. A eles, cabe “[...] contribuir com todo esse potencial criativo e transformador dos seus alunos, descobrindo por meio das práticas de voluntariado, formas de minimizar problemas existentes em suas comunidades”. Ação Tribos nas Trilhas da Cidadania. O que é. (2004) O papel do professor é deslocado para focar no aluno, despertando a sua criatividade e espontaneidade. Desde o cuidado com a linguagem, mais próxima dos alunos, como Tribos (noção de pertencimento) e Trilhas (noção de movimento), como também o papel do professor apenas como coordenador das atividades, vão delegando às Tribos uma “liberdade” para criarem suas propostas a partir da escolha de uma das três trilhas que são sugeridas pela proposta: Trilha do Meio Ambiente, Trilha da Cultura e Trilha da Educação para a Paz. Após essa escolha, com base em critérios que já foram definidos de antemão com a ajuda do professor e das Unidades da Organização Parceiros Voluntários, as quais estão à disposição da escola, são sugeridos os procedimentos posteriores de avaliação dessa prática. Tais procedimentos são os seguintes: a formação de um Conselho Tribal, um relatório final das atividades que foram desenvolvidas e a participação dos alunos envolvidos em um encontro das Tribos.
Nesse sentido, a avaliação passa a ser decorrente dessa atuação dos alunos na comunidade, sendo realizada por meio de um relatório a ser entregue por cada Tribo ao final da Ação. Tal avaliação é embasada nos seguintes critérios: impacto na comunidade; população beneficiada; articulação para ação - quantas pessoas contribuíram na realização das atividades; mobilização da mídia local; ata da reunião do Fórum. Além disso, em anexo a esse relatório, deve constar ainda todo o material que possa comprovar a execução das atividades desenvolvidas pelas Tribos. Os meios sugeridos são: “Vídeo amador; Fotos; Notícia em; Notícia em rádio; Notícia em TV”. Loc. cit.  Esse relatório é julgado por uma comissão já divulgada no regulamento da Ação, composta por especialistas de diversas instâncias sociais, tais como da Igreja Católica, Universidades, ONGs (Organização não-governamentais), entre outras.  
Esses procedimentos avaliativos em forma de relatório, com a exigência de anexos como “comprovações” (vídeos, fotos, notícias, etc.) e ainda a formação de um Conselho Avaliativo para mostrar o que foi realizado pelas Tribos, diferenciam-se daquele anterior, em forma de uma prova objetiva e um relato específico de uma experiência. No entanto, as duas formas, quando avaliadas com base em critérios verdadeiros estipulados por órgãos autorizados ou especialistas, constroem-se determinados saberes verdadeiros que passam a ser tidos como necessários nos currículos escolares. A avaliação escrita e documentada, como a sugerida pela Tribos nas Trilhas, ainda coloca os alunos num campo de vigilância por meio de suas anotações escritas, compromete-os com os documentos que os captam e os fixam. Esse relatório permite que a Tribo se torne um objeto visível, mostrando as atividades tidas como necessárias ou como exemplos para que outros alunos possam realizar.
Tomando os estudos de Larrosa (1994), a avaliação é analisada como uma forma de controle na medida em que proporciona visibilidade àquilo que está sendo realizado. Tanto na forma de relatório quando numa prova de auto-avaliação, não se trata de ensinar às escolas, aos professores ou aos alunos como devem agir, apresentando um conjunto de preceitos e normas de conduta a serem seguidas. Não se trata nem mesmo de doutrinar valores, por serem técnicas (provas) baseadas na aquisição, não se ensina explicitamente nada, entretanto, aprendem-se muitas coisas. No caso das escolas ou dos alunos que estão sendo avaliados tendo por base as práticas desenvolvidas, ao produzirem seus textos, os próprios textos os produzem e os posicionam. Para Foucault (1997, p.128), trata-se de uma necessidade de apropriação dos discursos verdadeiros: “[...] é preciso que estejam a nossa disposição em nós [...]” como parte de nós mesmos. Envolvendo os alunos na busca da resolução dos problemas sociais, almeja-se produzir uma sensação de “bem-estar” e ainda uma  possibilidade dele estar “aprendendo pela prática”. Da mesma forma, a imagem do professor e da escola passam a ser socialmente reconhecidas. 
Assim, ao avaliar se classifica e se dá visibilidade a determinados saberes que passarão a ser entendidos como “verdadeiros”, como aqueles que deverão ser priorizados nos currículos escolares. Mas quem pode avaliar? Como e para que esses discursos são produzidos como verdadeiros? Na proposta do Selo Escola Solidária e na Tribos nas Trilhas, a avaliação era realizada por experts, que, de acordo com Rose (1998), são os engenheiros da alma humana, De acordo com Rose (1998, p.32), “[...] não são apenas psicólogos – clínicos, ocupacionais, educacionais – mas também trabalhadores do serviço social, gerenciadores pessoais, pessoas encarregadas de acompanhar condenados em liberdade condicional, conselheiros e terapeutas de diferentes escolas e orientações têm baseado sua reivindicação do direito à autoridade e legitimidade social na sua capacidade de compreender os aspectos psicológicos da pessoa e de agir sobre eles, ou de aconselhar outros sobre o que fazer”. profissionais autorizados a produzir verdades, nesse recorte em análise, sobre o voluntariado e a educação. 
Nesse sentido, para a materialização dessa cultura do voluntariado, é necessário que determinados saberes passem a fazer parte da subjetividade dos sujeitos. A expertise da subjetividade tem se tornado fundamental nessas novas formas contemporâneas que governam, não mais como uma conspiração dessa expertise com o Estado para controlar e condicionar os sujeitos, mas sob novas formas. Segundo Rose (1998), trata-se de entendermos esse sujeito como cidadão de uma democracia liberal em que os mecanismos de governamento o constroem como participante ativo em sua vida. Esse sujeito cidadão deve ser educado e persuadido a entrar numa espécie de aliança entre objetivos e ambições pessoais e objetivos ou atividades institucionalmente ou socialmente valorizadas. 
Os certificados de participação, o Selo, o Troféu, a publicação dos relatos mais significativos para as escolas são diferentes formas de premiação que dão visibilidade e reconhecimento a determinadas competências que estão cada vez mais sendo exigidas na sociedade. Conforme nos diz Marshall (1994), exames, classificações, promoções e tratamentos de recuperação estabelecem padrões “normais” de expectativas. Para Foucault (1997), nós precisamos dessa produção de discursos verdadeiros e racionais para podermos manter nosso domínio diante dos acontecimentos que podem se produzir. Nesse sentido, a premiação é capaz de seduzir as escolas, os professores e os alunos pela produção dessa prática como verdadeira e essencial na sociedade. Através dessas práticas, muitas coisas podem estar sendo aprendidas, coisas que passam a se fazer presentes em cada um de nós. 
Assim, por meio dos procedimentos de avaliação e diferentes formas de premiação, uma cultura do voluntariado está sendo materializada na escola. Ao mesmo tempo, estão se produzindo uma regulação e um controle de determinados saberes que passam a ser produzidos e incorporados no currículo escolar como fundamentais no processo educativo. 

A produção de saberes no currículo escolar
Essa cultura do voluntariado tem sido cada vez mais propagada nas escolas para fortalecer a idéia na qual o sujeito escolar deve estar constantemente envolvido com questões sociais, produzindo práticas que venham a melhorar a qualidade do processo educativo, sua vida e a dos outros na construção de um país melhor. Como são produzidas essas verdades que jogam para a escola a responsabilidade pela construção de determinadas atitudes, valores, comportamentos que atendam às novas demandas sociais?
Tais saberes são produzidos por meio das propostas de voluntariado, mas também elas não estão de fora dessa rede discursiva, portanto são também produzidas por tais saberes. Os saberes que constituem o sujeito como cidadão, autônomo, auto-responsável e em contínuo processo de aprendizagem são considerados pelas propostas como saberes críticos, que possam ser alternativos ao sistema social vigente. No entanto, argumento que eles podem estar também servindo de base para uma governamentalidade neoliberal. Conforme analisei na sessão anterior sobre os procedimentos de avaliação, tendo como base os critérios estipulados por uma expertise, que sabe do que uma sociedade dita democrática necessita, “ensina-se” o que é ou não verdadeiro e criam-se determinadas necessidades. Essa expertise obtém seu efeito não através da conspiração com o Estado ou pela imposição de leis. Também não obtém resultados maquiavelicamente calculados pela violência ou constrangimento físico, mas através da “[...] persuasão inerente às suas verdades, das ansiedades estimuladas por normas e das atrações exercidas pelas imagens da vida e do eu que ela nos oferece” (ROSE, 1998, p.43). 
Esses saberes tem sido produzidos de várias formas para incorporarem o currículo, conforme os resultados da proposta do Selo Escola Solidária, dentre as práticas voluntárias que mais foram descritas pelas escolas, estavam aquelas em que os alunos se envolviam na aprendizagem de outros alunos: “[...]surpreendeu-nos a quantidade de projetos de alunos voluntários, orientados pelos professores, empenhados no reforço da aprendizagem de outros alunos”. Costa (2004, p.60).
Esse envolvimento dos alunos como monitores voluntários exige determinadas competências que estão para além da dimensão individual. Eles devem estar preocupados com a sua aprendizagem, mas também precisam considerar o outro e o coletivo. As propostas de voluntariado reforçam e aliam os discursos pedagógicos que tendem a priorizar o desenvolvimento infantil como uma série de etapas ou estágios progressivos e diferenciados, supostamente universais onde todos devem estar incluídos. Conforme Varela (1996, p.98),
[...] o ensino deve adequar-se cada vez mais aos interesses e necessidades do aluno [...] a criatividade e a atividade infantis são promovidas e potencializadas e as categorias espaço-temporais devem ser flexíveis e adaptáveis às necessidades e desenvolvimento dos alunos.

Coloca-se o aluno no centro do processo de aprendizagem, respeitando seu ritmo individual e as relações interpessoais, cabendo aos colegas ajudar aqueles que não estão dentro desses padrões considerados “normais” de aprendizagem – uma forma nada impositiva e muito mais atrativa aos alunos. Aos professores, nesse processo educativo, cabe a função de ajuda. Eles devem promover “[...] um trabalho coletivo voltado para a reflexão e desenvolvimento de ações ligadas às temáticas sociais”. Instituto Brasil Voluntário - Faça Parte. Cartaz de divulgação (2003).  Ao encaminhar a proposta de ensino dessa forma, os professores passam a ser reconhecidos tanto pela escola, por estarem de acordo com discursos pedagógicos considerados “corretos”, quanto socialmente pela realização de uma proposta voltada às questões sociais. Da mesma forma, a imagem da escola frente ao mercado competitivo tende a melhorar. 
Encontra-se, assim, justificada a entrada do voluntariado no plano pedagógico. Através do desenvolvimento dessas práticas voluntárias por meio das escolas, fortalece-se a idéia de que os jovens “aprendem fazendo” – não só conhecimento escolar, mas valores. De acordo com o relatório da proposta da Tribos nas Trilhas, o sujeito deve ser considerado
[...] em vez de receptáculo de conhecimentos, valores, atitudes e habilidades que lhe são incutidos pelo mundo adulto, passa a atuar como fonte. Fonte de quê? Fonte de iniciativa, na medida em que age para transformar a realidade à sua volta. Fonte de liberdade, na medida em que as atividade não lhe são impostas de cima para baixo, mas resultam de sua opção consciente e livre. E, finalmente, fonte de compromisso, ou seja, de responsabilidade pelos resultados positivos e negativos de suas ações voluntárias. Costa (2004, p.5).

Na literatura pedagógica, essa idéia tem sido muito propagada. Educar para a solidariedade Sequeiros (2000). tem se transformado em um dos objetivos a serem priorizados nas escolas. No entanto, tal solidariedade antes de ser assumida precisa ser analisada sob qual lógica tem sido fundamentada. Na perspectiva das propostas de voluntariado, por mais que os enunciados referem-se a ajuda ao outro, a cooperação, o envolvimento, ainda assim, eles são criados com base em discursos competitivos quando pretende-se classificar, avaliar e premiar tais práticas. 
Os discursos sobre a solidariedade ligam-se à promoção de uma certa imagem e reconhecimento junto à comunidade. Conforme Traversini (2003), podemos constatar um “empresariamento da solidariedade”, no sentido de que as instituições de ensino também devem estar atentas à competição, ao marketing social. Nesse caso, ao conquistarem maior reconhecimento da comunidade frente a outras instituições, sejam elas privadas ou públicas, as escolas podem conquistar mais alunos, mais pontos a seu favor num ranking. A proposta pedagógica das escolas deve envolver a solidariedade como um objetivo a ser alcançado por meio de práticas que os alunos possam desenvolver na escola ou junto da comunidade. 
Por meio de uma visibilidade e uma interiorização, tem sido possível agir sobre as escolhas e os desejos da população. Conforme mostrou Foucault (1997), o incentivo aos cidadãos para ocuparem-se de si esteve atrelado às preocupações com a cidade. Esse argumento justifica as práticas voluntárias por si mesmas. Elas têm toda a aceitabilidade e reconhecimento de todos por estarem lidando com questões relacionadas à vida da população. As preocupações com o meio ambiente, com a cultura e com a paz são temáticas abrangentes, difundidas na proposta das Tribos nas Trilhas como práticas necessárias, tais como: 
[...]passeatas, mutirões de coletas de lixo, blitz de conscientização, espetáculos de teatro e danças populares, limpeza de arroios, gincanas, abaixo-assinados para a construção de obras públicas e muitas outras iniciativas, tudo isso mediado pelo diálogo em Fóruns Tribais Comunitários. Parceiros Voluntários. Relatório Anual 2003 (2004, p.14). 

A proposta das Tribos nas Trilhas justifica suas práticas dizendo que a construção de um cidadão necessariamente deverá passar por tais prerrogativas: “uma relação de cuidado com o mundo e com o outro e para quem os laços mais fraternos formam o campo da expressão das criatividades, individualidades, interesses e também do pertencimento”. Parceiros Voluntários. Relatório Anual 2003. (2004, p.14). As práticas que os sujeitos são motivados a realizar são entendidas pelas propostas de voluntariado como crítica e como alternativa tanto a um certo modelo de sociedade quanto a um modelo de pedagogia dita tradicional que durante muito tempo tem embasado os processos educacionais sustentados pelas pedagogias disciplinares. Para Varela (1996), essas pedagogias ensinam através da transmissão de conhecimentos e do controle rígido do espaço e tempo. As propostas de voluntariado estão de acordo com uma crítica a esse modelo, e seus argumentos são fortalecidos por discursos que priorizam as necessidades e os interesses dos alunos. Busca-se uma prática escolar que seja significativa, que proporcione o “aprender fazendo”, a reflexão sobre a “realidade”, a liberdade de escolha, a conscientização, o prazer, a solidariedade. Todos esses saberes têm sido priorizados nos currículos escolares, fundamentados nos discursos pedagógicos como necessários às aprendizagens dos alunos. As propostas de voluntariado são desenvolvidas a partir desses saberes tidos como verdadeiros, os quais têm sido implicitamente materializados de múltiplas formas no currículo. 
Tais saberes, de acordo com Veiga-Neto (2000, p.198) também estão ligados “[...] a uma reinscrição de técnicas e formas de saberes, competências, expertises, que [...] são úteis tanto para a expansão das formas mais avançadas do capitalismo, quanto para o governo do Estado. Assim, uma dessas novas táticas da lógica neoliberal é a maximização da liberdade individual. O sujeito é  produzido por essa lógica como livre para fazer suas escolhas, como sujeito-cliente sabedor de suas capacidades de fazer escolhas, examinar critérios para saber competir. O sujeito ideal do neoliberalismo, segundo esse autor, “[...] é aquele que é capaz de participar competindo livremente e que é suficientemente competente para competir melhor fazendo suas próprias escolhas e aquisições” (VEIGA-NETO, 2000, p.201). 
A formação desse sujeito parece estar passando pela constituição de novas pedagogias, as quais podem estar sendo articuladas na escola por meio das práticas voluntárias incorporadas no currículo. Isso significa que, cada vez mais, tem sido necessário pensar a respeito dos saberes que passam a ser considerados válidos no currículo escolar. De forma nietzscheniana, conforme nos mostrou Silva (2004), cabe perguntar pelo desejo, pela vontade de saber e vontade de poder que movem um currículo. Questionar também as condições de sua emergência, de sua invenção, sua criação e de sua sutil imposição talvez nos ajude a abrir outras possibilidades de pensar diferente do que pensamos.
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