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INTRODUÇÃO
A sociedade encontra-se imersa num processo de profundas modificações, onde a

educação e a eclosão de novos paradigmas servem de elo necessário ao avanço social. É na

perspectiva de um novo paradigma que venho a analisar as práticas espíritas na cidade do Rio

Grande/RS. A hipótese de trabalho da presente pesquisa é de que as práticas espíritas em Rio

Grande estabelecem um processo cognitivo crítico e lúcido nos indivíduos, buscando assim, a

transformação do cidadão em todas as suas esferas, uma vez que as teorias espíritas tocam em

todas as questões que interessam à Humanidade; seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas

consequências que deve ser examinado (2008:22).

METODOLOGIA

A cidade do Rio Grande conta com dez instituições espíritas federadas à União Espírita do

Rio Grande. A par desse contexto, estabeleci um recorte de três instituições, que se pautou,

basicamente, pelo espaço geográfico na cidade, sendo a Sociedade Espírita Beneficente Miguel

Vieira de Novaes, o Grupo Kardecista Clemente Linnon e a Sociedade Espírita Kardecista, ambas

localizadas em área central da cidade, o que possibilita ampla divulgação de suas atividades.

A elaboração de entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos à frente dos grupos de

estudo dessas três instituições, possibilitará reflexões analíticas acerca das representações sociais

estabelecidas nessas relações e suas consequências sociais. Para tanto, a investigação pauta-se

num estudo de caráter qualitativo, que parte de princípios etnográficos para, juntamente, com a

análise bibliográfica elaborar um corpus consistente da conjuntura em que vivemos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A par dos primeiros resultados da investigação apontamos para a diversidade de práticas ao

que se refere ao estudo espírita. No momento, analiso a fala dos sujeitos entrevistados, de modo

que já posso inferir uma convergência: onde o desenvolvimento intelectual facilita o entendimento

das teorias espíritas; porém, deve ser elaborado conjuntamente com o desenvolvimento moral e

vivencial dos indivíduos.
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CONCLUSÃO
Assim, estando o espiritismo alicerçado no aperfeiçoamento intelecto-moral dos indivíduos

que é, em parte, facilitado pelo processo de aquisição de conhecimento através do estudo

sistemático busco verificar qual a representação extraída dessas práticas de estudo. Essa pesquisa

se faz importante, haja vista tratar-se das práticas sociais dos sujeitos constituintes da realidade

social em que estamos imersos.
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