
Caro Luiz, 
 
Gostaria de levar aos participantes dos cursos da URCI, algumas considerações sobre a 
importância de se desenvolver uma pesquisa acadêmica seguindo os padrões aceitos nas 
universidades de todo o mundo, conforme a sua orientação.  
 
Independentemente do tema escolhido e da metodologia empregada, o que realmente 
leva à aceitação de um trabalho em qualquer ambiente são, entre outras características, a 
correta estruturação das ideias, a propriedade das fontes, a clareza do objeto e dos 
objetivos, a adequação da linguagem, e sobretudo, o respeito ao leitor. E nem sempre o 
estudante, sobrecarregado de leituras e totalmente envolvido em sua criação, percebe 
suas falhas. Por isso a figura do orientador é fundamental. Poder contar com alguém, 
que entende o que se almeja e faz a revisão crítica dos textos, é algo de um valor 
inestimável, mesmo que às vezes as críticas gerem tensões e frustrações. E nada é mais 
satisfatório do que chegar ao final da obra, submetê-la a uma banca de professores do 
mais alto padrão e defende-la.  E poder dizer ao orientador: obrigado! 
 
Quando apresentei meu projeto de pesquisa ao Núcleo São Paulo da URCI, oito anos 
atrás, nem de longe imaginava o que ocorreria a partir de então. Entre acaloradas 
discussões com orientador e colegas, o projeto foi se alterando e meus pensamentos 
clareando. Dois anos depois ao concluir o trabalho, percebi o quanto meu entendimento 
do tema havia mudado. Então foi proposta a defesa do trabalho diante de uma banca 
examinadora do mais alto calibre. O receio produziu um salto quântico. A necessidade 
de me expor, aguçou a percepção; novas perspectivas se abriram; e passei a entender o 
que havia feito de uma forma nova mais abrangente e mesmo crítica. O exame no fim 
foi um bate papo gostoso, pois percebi que na sala ninguém conhecia aquele assunto 
mais do que eu e que os examinadores estavam interessadíssimos no que eu tinha a 
dizer, e mesmo nas minhas próprias críticas ao trabalho. Gostei tanto do ocorrido, que 
resolvi fazer um doutorado numa das mais prestigiosas universidades do país: a PUC 
SP. E apesar de ter abandonado havia muitas décadas o ambiente universitário, as 
orientações recebidas na URCI me permitiram dialogar com o novo orientador, 
personagem de fama nacional,  com grande tranquilidade e após quatro anos de estudo 
encarar uma banca de doutores de diferentes universidades e disciplinas e obter a nota 
máxima.  
 
Prossegui os estudos e entrei no circuito universitário participando de grupos de 
pesquisa, congressos, cursos, escrevendo artigos e livros. E então pude perceber que as 
orientações recebidas não serviram apenas para defender teses acadêmicas, mas que 
geraram estruturas mentais e formas de organização do conhecimento que facilitam 
sobremaneira o diálogo a comunicação e o entendimento das ideias, tanto próprias, 
quanto de terceiros, dentro e fora da academia. Ou seja, transformaram-se num valioso 
patrimônio mental que nunca canso de agradecer.  
 
Assim reitero aos participantes que não se intimidem diante do método de estudos 
oferecidos e que aproveitem essa oportunidade que, não é apenas um desafio passageiro, 
mas uma base sólida sobre a qual poderão ampliar seus horizontes.   
 
Um grande abraço de seu sempre amigo e companheiro, 
 
Fabio Mendia 


