CASTRO, Evanor Daniel de. Uma educação para altertranscender-se: a empatia como
fundamento pedagógico para o ensino religioso. Mestrado em Teologia. Escola
Superior de Teologia. São Leopoldo, 2011.

Por meio dos conceitos de preocupação, responsabilidade e cuidado de si em Donald
Woods Winnicott conceituou-se uma alteridade empática no ambiente pedagógico do
Ensino Religioso. Colocou-se a práxis dessa alteridade como propícia para estabelecer
um ambiente suficientemente bom entre os educandos e os profissionais do componente
curricular do Ensino Religioso. Tal alteridade propicia um ambiente de segurança,
aconchego e confiança que, por conseguinte, forja um ambiente adequado para o
exercício da criatividade e da autonomia dos sujeitos. Baseado nos estudos
psicanalíticos de Winnicott e de Ana-Maria Rizzuto, sinaliza-se que essa práxis reforça
situações de cuidado vivenciadas na tenra infância, bem como enaltecem ou esmaecem
as imagens do Transcendente que, em última análise, são reflexos das experiências de
cuidado junto aos provedores paternos. Por fim propõe-se uma prática que faça jus ao
que o profissional do Ensino Religioso representa na sala de aula nos conteúdos
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso. Tal postura
de coerência epistemológica garantiria a imaginação, a criatividade e a autonomia dos
educandos, o encontro de seus limites e com os limites do outro. E à medida que o
docente cria um ambiente favorável ao aprendizado por meio da preocupação, da
acolhida e da empatia, o profissional do Ensino Religioso promove um resgate de
momentos de descuidado existente na história do educando, permitindo que sua
agressividade seja acolhida e canalizada por meio da criatividade. É destruindo o não-eu
que o eu sou se manifesta. Na destruição deve haver a sobrevivência do cuidador para
poder ser reconhecido como alguém oferecedor de amor. Havendo isso o sujeito passa a
estar habilitado para sentir culpa diante da destruição e, por conseguinte, retribuir a
quem tanto o quer bem. Essa experiência às vezes precisa ser vivida em sala de aula por
quem tem histórico de carência afetiva. A sobrevivência do docente permite o outro
aprender a cuidar de si, do outro e estabelecer os seus limites. Permite ir ao encontro do
seu limite e o do outro. Quando isso acontece o outro passa a ser ponte para
transcendência. Preocupar-se com o outro permite uma sociedade mais solidária e justa.
Tal capacidade empática tem como consequência a transcendência a partir do outro. Por
isso altertranscendência. A altertranscendência engloba o cuidado e o reconhecimento
do outro, a solidariedade e a acolhida da finitude humana como pressupostos para a
fraternidade. Portanto, temas existentes nas diversas culturas religiosas podem ser
trabalhados em sala de aula como vislumbre de uma nova realidade social. Como lugar
para imaginar e ser diferente. Em suma, a altertranscendência permite a autonomia dos
sujeitos por meio do outro, por meio da capacidade de se responsabilizar. [Resumo
obtido no banco de teses da capes]

