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Resumo

Este artigo trata da importância da leitura para a formação do perfil do futuro operador do Direito. Trata, ainda,
dos efeitos que a falta de leitura e estudo mais aprofundado impacta nos atores integrantes desse universo, tanto
docentes como discentes. Busca-se contribuir para a conscientizaçãoda importância da leitura, levando-a a sério
e absorvendo-a amplamente nas práticas acadêmicas do Direito.
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Introdução

A leitura é fator primordial para o desenvolvimento intelectual e cívico dos indivíduos. Ao expandir a
leitura, o aluno adquire conhecimento e desenvolve o senso crítico, tornando-se capaz de enxergar a
realidade de forma mais ampla, não permitindo que a leitura de mundo fique tão restrita quanto um
livro de resumos e esquematizações, ou seja, rudimentar e peremptório.

Entendemos que as relações sociais tratadas pelo Direitosão sobremaneira complexas, tornando-o um
importante  mecanismo de regulação da sociedade.  Por  essa  razão seria  imprudente  estudá-lo sem
aprofundamento e, por conseguinte, por meio de leituras esquematizadas e resumidas,não instigando
no aluno um desejo pelo saber. O infeliz resultado dessa esquematização é um conhecimento escasso e
raso, não fazendo jus à complexidade do Direito.

Por esta razão, este artigo trata da importância da leitura para a formação do perfil do futuro operador
do Direito. Trata, ainda, dos efeitos que a falta de leitura e estudo mais aprofundado impacta nos atores
integrantes desse universo, tanto docentes como discentes. Busca-se contribuir para a conscientização
da importância da leitura, levando-a a sério e absorvendo-a amplamente nas práticas acadêmicas do
Direito. 

Verificamos que asuperficialidade do conhecimento jurídico não decorre de um fator ou outro, mas da
soma de vários deles. Explica-se. Com o elevado número de cursos de Direito disponíveis, houve a
mercantilização do ensino, implicando numa queda na qualidade das instituições de ensino superior,
abrangendo tanto o corpo docente quanto discente. Acrescenta-se ao quadro, as provas da Ordem e os
concursos públicos os quais não aplicam exames avaliadores de fato do conhecimento dos alunos, mas
apenas a quantidade de informações acumuladas no decorrerdagraduação e dos cursos preparatórios.

1 Artigo desenvolvido na disciplina de Metodologia Científica do Curso de Direito das Faculdades Integradas de 
Aracruz.



No entanto, a responsabilidade se estende aos órgãos públicos que ratificam esses métodos avaliativos
autômatos e acríticos, pois os valoram de forma exclusivamente quantitativa.

Situação atualdos cursos de Direito no Brasil

O  curso  de  Direito  sempre  teve  prestígioe  demandaem  virtude  das  carreiras  tradicionalmente
desejadas,  pois proporciona status profissional  superior às demais.  Boa partedos atores envoltos à
administração  da  justiça  são  bacharéis  em Direito.Como eram poucos  cursos,  a  concorrência  era
grande e o ingresso dos alunos, selecionado. Passavam nas universidades públicas e privadas, alunos
relativamente bem preparados com histórico de estudo e leitura porquantoinclinam-se para a área,
normalmente, aqueles que se identificam com o português e história.

Com a disseminação dos cursos de Direito nos últimos 20 anos houve profunda alteração do perfil do
aluno  e,  conseguinte,  desses  cursos.Hoje  boa  parte  ingressa  no  curso  com  pouca  noção  dessas
disciplinas. Em geral, são estudantes que leem pouco e o resultado é inevitável e previsível: em um
curso que faz muito uso da linguagem e da leitura, sãobaixos os desempenhos nas provas internas e
externas  –  daí  os  péssimos  índices  de aprovação no Exame  da Ordem dos  Advogados  do  Brasil
(OAB), mostrados no quadro 1,e no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), o qual
tomemos como exemplo a prova de 2012, cujo resultado mostrou que um em cada três cursos de
Direito são considerados insatisfatórios.

Quadro 1- Índice de aprovação nos últimos quatro Exames de Ordem Unificado.

Exame de

Ordem

Unificado

Período
Número de

inscritos

Número de

aprovados
% aprovados

IX Dez/12-Fev/13 118.562 13.151 11,43

X Abr-Jun/13 124.914 33.954 28,07
XI Ago-Out/13 101.194 13.885 14,19
XII Dez/13-Fev/14 128.056 16.662 13,62

 Fonte: Dados coletados no site   http://www.oab.org.br/servicos/examedeordem e organizados
pelos autores do texto.

À medida que aumenta o número de cursos de Direito e de alunos, cresce igualmente o número de
professores. Professores que não compõe o padrão que se espera: o dedicado à pesquisa e à extensão,
ainda  que  não  exclusivamente.  Parcela  significativa  desses  professores  que  formam os  alunos  de
Direito não têm a docência como atividade principal, dedicando boa ou a maior parte do seu tempo à
outra atividade desempenhada. Isso significa que esse profissional não tem o hábito – porque não se
interessa,  em alguns casos,  ou porque lhe falta condições financeiras e de tempo, em outros – de
desenvolver pesquisa, atualizar-se quanto à produção acadêmica e acompanhar temas da ordem do dia
que  palpitam nos  tribunais  (conhecimento  esse  cada  vez  mais  importante  no  Direito  brasileiro).
Consequentemente, ele deixa de desenvolver habilidades docentes básicas, o queé perceptível, fazendo
com que o desempenho da sua docência seja superficial, memorizado, acrítico e autômato. 

As aulas  ministradas  não são reflexivas,  normalmente  se  trabalha com resumos  que são fonte  de
questões de prova – os quais fornecem aos alunos que, preocupados em passar, não em aprender,
limitam seus estudos a tais resumos – apequenando, enfim, o seu importantíssimo papel de fomentar e
disseminar o conhecimento e estimular a sua produção. E o quadro acaba “se legitimando” pelo modo
como são avaliados externamente os cursos de Direitoque apostam claramente nesse mesmo tipo de
abordagem do fenômeno jurídico.

http://www.oab.org.br/servicos/examedeordem


O discente, como já antecipado, entra no universo acadêmico com pouca preparação, e unida à falta de
hábito de leitura, encontra dificuldades para interpretar e escrever.Ademais, a este aluno é inerente
uma comunicação forjadapelas redes sociais, ou seja, está acostumado a lidar com informações curtas,
fragmentadas,  superficiais,  sem  aprofundamento  algum.  Tudo  é  instantâneo.  E  esse  modo  de
compreender  o mundo é trazido para dentro da faculdade.  E as  aulas,  por  conseguinte  – pensa a
esmagadora maioria dos alunos –, devem acompanhar esse viés.

Por qual razão deveria o aluno estudar a complexa Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen em sua obra
original,  quando  se  é  possível  compreendê-la  lendo  apenas  um  resumo  plastificado?  Cabe  aqui
registrar que por meio dessas “obras” o aluno aprende (nada). 

E o mercado editorial, “joga o jogo”. Disseminam-se publicações desse tipo, sendo, é claro, os mais
vendidos. Unindo as duas pontas, é possível compreender que, no fundo, o baixo nível dos discentes
retroalimenta  o  baixo  nível  dos  docentes  e  vice-versa,  formando  um ciclo  que  é  vicioso,  e  não
virtuoso.

Contudo, não restrinjamos tal abordagem neste trabalho aos alunos de graduação, mas é nele que tudo
começa, visto que diante das dificuldades em aprender o conteúdo do ensino superior, descobre as
facilidades ofertadas pelo mercado editorial,  tais como os manuais contendo teorias simplificadas,
institutos jurídicos esquematizados e, por óbvio, a internet, com o Dr. Google2 sempre à disposição
para  sanar  qualquer  dúvida  sobre  qualquer  assunto  em  no  máximo  cinco  linhas  sem  a  menor
necessidade de reflexão; basta o conceito. Após a árdua jornada da graduação, bate à porta o exame da
Ordem e os concursos públicos. 

Aqui a provocação de Lenio Streck(2013, p.61) é providencial:  “Parece haver aí um “dilema”: os
concursos são assim porque as faculdades e cursinhos preparam precariamente ou as faculdades e os
cursinhos são do modo como são por causa da mediocridade dos concursos?” e “[...] Pior de tudo: o
material utilizado para o “mundo dos concursos” acaba sendo usado nas práticas forenses [...]”.

Mas como é possível manter esse estado de coisas? O poder público ajuda. O Ministério da Educação
e Cultura (MEC) e a OAB – este ente é relevante, aqui, porque integra o sistema de avaliação dos
cursos de Direito, não podendo ser ignorado nesse momento – estão cada vez mais preocupados com
efetividades quantitativas em detrimento das qualitativas. 

Afinal,qual importância da leitura para o Direito?  

O estudo  aprofundado,  reflexivo  e  crítico  é  trabalhoso  e  exige  dedicação;  desvela  fragilidades  e
sempre denuncia a falta. Por mais que se estude, alguma coisa sempre fica para trás e dar-se conta
disso é algo com que muitos não conseguem lidar. Por isso a simplificação hermética é, no fundo,
acalentadora.

E  a  leitura  pode  contribuir  para  que  o  quadro  seja  revertido  –  não  em  totalidade,  mas  em
proporcionalidade, pois mesmo nas grandes instituições há néscios, docentes e discentes. A leitura – e
aqui  a  própria  literatura  não  específica  do  Direito  –  exerce  função  de  libertação.  Oferece  a
complexidade do mundo. Explica-o, pelos mais variados matizes. Metaforiza-o. E em alguns casos o
faz a partir do próprio ambiente jurídico, expondo as suas idiossincrasias.

Segundo Maria Helena Alves de Oliveira (1996, p.3) “[...] a curiosidade intelectual e a necessidade de
ampliação do próprio conhecimento e de enriquecimento das próprias ideias direcionam a leitura para

2A expressão Dr. Google é utilizada por Alexandre Morais da Rosa em Diário de Classe:“O jurista Dr. Google
não precisa mais de professores” publicado em 26/04/2014 disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-abr-
26/diario-classe-jurista-dr-google-nao-professores>. Acessado em 13/06/2014.

http://www.conjur.com.br/2014-abr-26/diario-classe-jurista-dr-google-nao-professores
http://www.conjur.com.br/2014-abr-26/diario-classe-jurista-dr-google-nao-professores


interesses de aprendizagem, para a formação de uma filosofia de vida e para uma melhor compreensão
do mundo”.

A leitura vai além da capacidade de compreensão de textos, ela desenvolve também a escrita e a
linguagem oral. É de fácil constatação o desenvolvimento intelectual diferenciado do indivíduo ávido
pelo conhecimento e que o faz através da leitura, colocando-se em posição de vantagem perante os
demais, ou melhor, os reprodutores de informação. 

Sem  perceber  a  complexidade  do  fenômeno  é  possível  ter  felicidade  crendo  na  sua  (falsa)
simplicidade.  Ser  crítico  é  quase  ser  herege.  Portanto,  o  estudo  mais  aprofundado  –  e  aqui  nos
referimos basicamente à leitura – é algo próximo de um pecado, quando menos porque desnecessário,
acredita-se. 

A leitura é a matéria-prima para o conhecimento e proporciona o aprimoramento linguístico, de modo
a exercer relevante papel  no desenvolvimento das habilidades de interpretação e de escrita.  Além
disso, o maior instrumento de trabalho do jurista é a argumentação. É através dela que ele exercerá sua
função, mas, principalmente, será a qualidade dessa argumentação capaz de separar o bom profissional
do mediano. 

O Direito e a palavra não se dissociam como declara Calmon de Passos (2001, p.63-64): [...] o Direito,
mais que qualquer outro saber, é servo da linguagem. Como Direito posto é linguagem, sendo em
nossos dias de evidência palmar constituir-se de quanto editado e comunicado, mediante a linguagem
escrita, por quem com poderes para tanto. Também linguagem é o Direito aplicado ao caso concreto,
sob a forma de decisão judicial ou administrativa. Dissociar o Direito da Linguagem será privá-lo de
sua própria existência, porque, ontologicamente, ele é linguagem e somente linguagem.

Deixemos que o mestre Lênio Streck (2013, p.47) nos ponha a refletir:

Sim, palavra é pá-que-lavra. Do mesmo modo que Constituição é algo que
"constitui-a-ação".  Eu  "constituo-a-ação"...  Gosto  de  dizer  isto.  Por  isso
acredito tanto nela. E fico palavreando com o mundo. Minha profissão, na
verdade,  sempre  foi  a  mesma  de  meus  pais,  que  nunca  estudaram.  Sua
ferramenta era a enxada. E a pá. Com ela lavravam a terra. Com o que me
sustentaram.  A minha  ferramenta  é  também  a  pá.  Sim,  a  pá-que-lavra.
Palavra. Lavra sulcos para plantar sementes nas imaginações. Sementes de
sentido. Pequenas colheitas já me bastam. Saciam-me. De saber e sabedoria.
E não de informação!

Torna-se evidente, portanto, que o domínio da linguagem respaldado pela leitura dá plena condição ao
estudante  de  Direito  de  caminhar  em  direção  a  uma  exímia  carreira,  uma  vez  que,  além  do
conhecimento técnico, ele também desenvolveu outras habilidades derivadas da leitura.

Conclusão

O fato é  que a falta  de leitura,  em geral,  e  no Direito,  em especial,  conduz a  uma compreensão
mecanizada  e  simplificada  do  fenômeno,isto  é,  das  relações  sociais  que,  paradoxalmente,  são
altamente complexas. A simplificação do Direito, no estudo e na aplicação prática, decorre da falta de
leitura. Existeclara tendência em resolver hermeticamente questões referentes ao Direito, definindo o
âmbito  de  incidência  de  um mesmo  instituto  a  partir  de  situações  que  envolvem atores  sociais
distintos. 

Trata-se de um alerta para que todos aqueles que lidam com o Direito, desde a teoria até a prática, se
dêem conta da importância da leitura para desenvolverem as suas atividades. Simplificações reduzem,



apequenam, obscurecem o fenômeno; permitem uma compreensão apenas parcial.  Para se ter uma
noção mais ampla do que se pode fazer com e pelo Direito é importante a leitura. 

Não há como pensar alguém que lide com essa ciência sem habilidade para ler, interpretar e articular
ideias de modo coeso e persuasivo. Ademais, a aproximação com a literatura é igualmente importante,
capaz que é de provocar o estranhamento necessário para que o jurista perceba que é um ser que está
inserido em um mundo complexo, complexidade essa que não pode ser deixada de lado por quem lida
com a ordenação de relações sociais. 

Uma palavra final. Claro que não se pode tomar esse diagnóstico em tom de completude. Isto é, o
quadro que pintamos dá conta de uma parte – por vezes muito grande, infelizmente – do fenômeno,
mas não o encerra. Mesmo nesses lugares há discentes e docentes de grande valor. E isso, porque
evidente, sequer precisa ser aprofundado.
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