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INTRODUÇÃO
Ao desenvolver uma atividade acadêmica surgem questionamentos e dúvidas

diante das ferramentas, conceitos e métodos de análise. Nesse sentido, a disciplina
Mandala Reflexiva, surge como possibilidade de gerenciamento das análises do
objeto e do problema a ser pesquisado.

A disciplina Mandala Reflexiva, teve por objetivo orientar a identificação do
problema de pesquisa. A MR (Fig.1) é um modelo conceitual constituído de um
diagrama heurístico para organização da construção e produção do conhecimento
sistêmico (MACHADO, 2009). Enquanto se busca as relações entre os
eventos,fenômenos, conceitos que compõem os elementos da MR vão emergindo
as construções para a configuração do pensamento sistêmico, que colabora na
proposição de resoluções dos problemas identificados.

Figura 1 – DIAGRAMA MANDALA REFLEXIVA

METODOLOGIA
Ao iniciar o curso de mestrado tinha em mente o estudo sobre a zona

portuária de Pelotas, mais especificamente a comunidade ao lado do novo prédio da
Universidade Federal de Pelotas, o antigo Frigorífico Anglo. É uma área esquecida
pela administração pública, com uma série de problemas socioambientais. Com a
aquisição do prédio pela UFPel, algumas mudanças são evidentes, porém ainda é
possível observar problemas socioambientais. Embuida desse pensamento,
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construir a mandala seria uma colaboração na elaboração do problema de pesquisa.
A construção da mandala se dava extra classe. Após era apresentada em aula,
objetivando a intervensão dos colegas e professora para melhor identificar o
problema, os conceitos, os sujeitos entre outros.

RESULTADOS
Para meu tema de pesquisa foi preciso construir 4 diagramas, onde permitiu o

afunilamento do foco da pesquisa. No 1º foram colocados todos os pensamentos
que cercam o tema, ou seja, contexto, sujeitos, espaço-tempo, conceitos, ideais
prévias. No 2º foram acrescentados e reelaborados estes elementos, no 3º foi
possível visualizar os sujeitos, o contexto, os autores colaborados e a metodologia
de pesquisa. No último, se construiu o problema e alguns apontamentos de
emergências e propostas de resolução.

Após a conclusão da construção das mandalas foi possível elaborar um
quadro seqüencial que permitiu a visualização da evolução do pensamento,
deixando definido os elementos e fundamentos a serem trabalhados durante o
processo de elaboração da dissertação proposta. Com isso, se conseguiu alcançar o
objetivo da disciplina que é a construção sistêmica do pensamento para o
desenvolvimento da pesquisa, através do foco na identificação do problema. Daí é
que especificamos o problema como: 'As condições de sustentabilidade da
comunidade da Balsa: limites e possibilidades.'

CONCLUSÃO
Trabalhar com a mandala requer um olhar atento sobre o tema a ser

pesquisado. Este olhar envolve não somente os elementos que compõe a escrita e a
cientificidade de uma dissertação, mas principalmente, o sentimento que o
pesquisador tem sobre seu objeto de estudo. Pois o pesquisador deve estar dentro
do processo de construção da pesquisa juntamente com os demais elementos, e
não aparte, como um mero relator dos dados encontrados.

Portanto, pensar meu problema a partir de uma visão sistêmica foi
fundamental, pois permitiu a sistematização necessária para o desenvolvimento da
pesquisa.
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