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RESUMO 

Este artigo trata da importância da leitura para a formação do futuro operador do Direito. Tem   como 
objetivo geral verificar como a leitura pode contribuir para a formação do futuro operador do Direito, e 
como objetivos específicos conceituar a concepção de leitura e apontar como a leitura colabora para a 
formação do futuro operador do Direito. Trata como a falta de leitura impacta na formação do 
profissional do direito que futuramente irá usá-la como método de trabalho. 
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1 – INTRODUÇÃO  

A leitura é de grande importância na formação intelectual e no desenvolvimento da dialética para o 
futuro operador do Direito. Ao explorar a leitura e compreender sua importância, ele passa a absorver 
conhecimento e a desenvolver seu senso crítico nas áreas especificas do Direito tornando-se capaz de 
opinar, e fazer as articulações necessárias para quem se encontra nesse meio. 

O Direito é um importante mecanismo de controle da sociedade, utilizando-se de leis, normas e decretos, 
mas para que o futuro operador do Direito consiga desenvolver e entender tudo o ele irá utilizar em seu 
dia a dia, precisa-se de uma maior dedicação pessoal e bastante leitura. A leitura entra como primordial 
fator, junto da interpretação. A falta de uma boa leitura trará impactos negativos e resultará em uma 
desvalorização do Direito diante as próximas gerações. 

Por esta razão, este artigo trata da importância da leitura para a formação do futuro operador do Direito e 
tem   como objetivo geral verificar como a leitura pode contribuir para a formação do futuro operador do 
Direito, e como objetivos específicos conceituar a concepção de leitura e apontar como a leitura colabora 
para a formação do futuro operador do Direito. Trata como a falta de leitura impactará na formação do 
profissional do direito que futuramente irá usá-la como método de trabalho. 

Entendemos que essas práticas de leitura e oratória são de grande valor e importância para os 
profissionais do direito, que usam da articulação de palavras muitas das vezes para o exercício de suas 
funções. Com a grande demanda por esse curso, percebesse a queda na qualidade do ensino, assim 
afetando nos graduandos que já chegam ao ensino superior com um déficit na leitura e interpretação de 
textos e livros. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A importância da leitura para o futuro operador do Direito 

A leitura é atividade básica recomendada pelos professores desde o primário, objetivando estimular o 
desenvolvimento da criatividade, imaginação e vocabulário do leitor e, ainda, é essencial para dinamizar 
o raciocínio e a interpretação, ferramentas estas indispensáveis para qualquer profissional. Se por um 
lado a leitura é sempre estimulada e indicada a todos, para os operadores do direito é obrigatória e torna-
se hábito constante desde o início do curso de graduação, onde os acadêmicos se veem diante de uma 
imensidão de materiais didáticos, desde legislação seca à doutrinas e jurisprudências e precisam se 
debruçar nos estudos tendo como principal aliada a leitura. 

O hábito de ler é, sem dúvida, um estímulo enriquecedor culturalmente e aqueles que o somam com uma 
curiosidade aguçada se deliciam com a infinidade de conteúdo ofertado pela Internet. A Internet é a 
inovação secular que trouxe à tona a velocidade da comunicação e interligou o mundo de uma forma ágil, 
só que ao mesmo tempo trouxe a superficialidade dos assuntos e tornou-se a concorrência desleal dos 
livros nas estantes e é nela que reside a dinâmica vilã de muitos leitores.  

Ao ler por meio de resumos na internet, as pessoas acabam se esquecendo que o mesmo assunto pode ser 
tratar de maneira totalmente diferente nos livros, e acabam formulando interpretações equivocadas sobre 
determinados assuntos, desse modo tentam aplicar a mesma interpretação do resumo ao livro assim como 
afirmam Liberato e Fulgêncio (2007, p.155):  

Um dos problemas da leitura de textos informativos, em 
especial quando são particularmente complexos, é que o leitor 
pode tentar aplicar a textos de um gênero as estratégias de 
processamento apropriadas a outro. 

A dinâmica vilã aqui mencionada não guarda resquício algum com a leitura dinâmica muito difundida e 
indicada como técnica de leitura rápida e eficiente. Mas, pelo contrário, a dinâmica vilã é aquela que 
desenvolvemos sem nem ao menos estarmos conscientes disso e que quando nos damos conta nos leva da 
superficialidade que adentramos a determinados assuntos à desatenção da leitura. A superficialidade dos 
assuntos supramencionada diz respeito à imensidão de conteúdo que temos acesso, somado ao tempo que 
despendemos online nas redes e a curiosidade aguçada em ler tudo o que encontrarmos pela frente que 
resulta em uma salada mista de assuntos, sendo que começamos procurando pelo significado de uma 
palavra e quando nos damos conta estamos lendo um artigo sobre a guerra do golfo, já que vamos 
clicando em tudo que nos chama a atenção e, consequentemente, lendo apenas o que nos chama atenção 
que pode ser um ou dois parágrafos de um texto enorme. 

Ademais, a tendência de abrirmos um texto que contenha lá seus oito parágrafos, lermos o primeiro, um 
aleatório do meio e talvez o do final, nos leva a formar conclusões equivocadas e eivadas de total 
dissonância com o conteúdo que refletem na nossa formação de opinião e podem, inclusive, adoecer 
também o nosso hábito de formar e expressar opiniões acerca de nossas leituras. Você pode estar se 
perguntando: Como isso é possível? Ora, fácil: você acaba se escusando de opinar sobre determinados 
assuntos que leu e filtrou superficialmente que, não tendem a ser poucos, pelo simples fato que a leitura 
realizada foi feita de forma totalmente superficial e você se quer tem embasamento que te encoraje a 
opinar. 

Outro problema enfrentado é a falta de atenção com que passamos a ler, levando o leitor a ler e reler um 
único parágrafo para desvendar o cerne da questão posta de forma sucinta, deixando esvaírem-se detalhes 
essenciais para a boa compreensão da leitura. Segundo Liberato e Fulgêncio (2007, p.150) [...] há 
evidencia suficiente que mostra que é possível ler sem entender grande coisa, e isso pode passar liso para 
o próprio leitor [...]. 

No universo jurídico, infelizmente, a tendência a adquirir péssimos hábitos de leitura é gritante, já que o 
vasto conteúdo vinculado diariamente na internet de interesse de todo operador jurídico, somado com a 
necessidade de se manter sempre informado e atualizado acarreta a leitura desenfreada de assuntos 
aleatórios e de forma desleixada. Por isso, se policiar ao ler os conteúdos que chegam até você é 
essencial para não transformar um hábito saudável em um verdadeiro pesadelo, já que o modo 
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automático que fará as leituras o levará a um aproveitamento mínimo de todo o conteúdo e fará com que 
o seu cérebro passe a trocar as palavras lidas e simplesmente ignorar a conexão dos parágrafos e coesão 
do tema.  
 
 
2.2 A leitura no âmbito universitário  

A leitura no âmbito universitário tem sido objeto de estudo realizado por educadores e pesquisadores. 
Muitos desses estudos destacam a sua importância como um dos caminhos que levam o aluno ao acesso e 
à produção do conhecimento, enfatizando a leitura crítica como forma de recuperar todas as informações 
acumuladas historicamente e de utilizá-las de forma eficiente. Entretanto, tem sido demonstrado que os 
alunos ingressam no curso superior apresentando grandes dificuldades em relação à leitura, isto é, não 
conseguem compreender os textos lidos, textos esses que são solicitados pelos professores e, portanto, 
imprescindíveis para uma sólida formação acadêmica.  

Essa dificuldade, no contexto universitário, pode ser perfeitamente compreendida. Ela se deve, 
principalmente, à ausência de tradição no ensino do país de práticas docentes que conduzam à formação 
de um leitor proficiente. Se a dificuldade existe, não adianta reclamar, ou atribuir a culpa aos professores 
do Ensino Básico, esperar que a dificuldade desapareça como num passe de mágica, ou ignorar o fato e 
prosseguir com a aula acreditando que se está ensinando e o aluno aprendendo. É preciso oferecer 
condições para que o aluno tenha oportunidades para sanar suas deficiências e isso depende do professor, 
não acontecerá por acaso, espontaneamente. 

O aprender a aprender já se tornou um ponto fundamental e indiscutível em Educação, mas para tanto é 
imprescindível um leitor proficiente, um leitor que seja capaz de compreender um texto escrito, que seja 
capaz de se posicionar diante dele com criticidade e que tenha autonomia intelectual. Senão, como buscar 
novos conhecimentos? Como aprender sem a leitura? Como encontrar soluções para os problemas sem a 
fundamentação teórica proporcionada através da leitura? Refletir sobre a dimensão da importância da 
leitura no contexto universitário nos conduz a uma análise de conceitos e objetivos que servem de 
referência para o agir pedagógico.  

A ação docente deve pautar-se pelos quatro pilares da educação superior contemporânea, estabelecidos 
no relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, assim 
estabelecidos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. No interior 
da discussão sobre a importância do agir pedagógico nesse novo paradigma, Rios (1999) afirma que:  

(...) o saber fazer bem tem uma dimensão técnica, a do saber e 
do saber fazer, isto é, do domínio dos conteúdos de que o 
sujeito necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se 
requer dele socialmente, articulado com o domínio das técnicas, 
das estratégias que permitam que ele, digamos, “dê conta de 
seu recado” em seu trabalho. (RIOS, 1999, p.47).  

Com todas as transformações que estão ocorrendo no mundo, é preciso desenvolver a autonomia nos 
alunos levando-os a aprender. Isso implica oferecer-lhes a condição de refletir, analisar e tomar 
consciência do que sabe e a mudar os conceitos, seja para processar novas informações, seja para 
substituir conceitos adquiridos no passado e adquirir novos conhecimentos. 

 

2.3. Como a leitura colabora para a formação do aluno de ensino superior? 

Kleiman (1989, p.80) abordando aspectos da leitura e da compreensão de textos afirma que esta é uma 
atividade complexa, pois envolve uma multiplicidade de processos cognitivos, nos quais o leitor se 
engaja para construir o sentido de um texto escrito. A autora enfatiza a importância de conhecer tais 
aspectos, pois são eles que constituem e contribuem na formação do leitor. Assim, tece esclarecimentos 
sobre o conhecimento prévio que se tem ao ler, os objetivos e as expectativas, as estratégias de 
processamento do texto e a interação na leitura considera os conhecimentos que o aluno possui, 
denominando-os de conhecimentos prévios, como um dos fatores essenciais para a compreensão de um 
texto. O leitor, durante a leitura, utiliza-se do conhecimento que ele já tem, como o conhecimento 
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linguístico, o textual e o conhecimento de mundo para construir o significado de um texto. Dessa forma, 
a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização do conhecimento já 
adquirido pelo leitor, pois sem esse conhecimento ou com a sua limitação, não haverá compreensão, ou 
pelo menos, haverá um comprometimento em relação ao seu significado. Fazem parte desse 
conhecimento prévio do leitor o conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de 
mundo. Aquilo que é individual na leitura, os aspectos que são únicos e que são determinados pelos 
objetivos e propósitos específicos do leitor também são relevantes no processo de compreensão.  

Segundo Kleiman (1989, p. 36) “(...) uma das atividades do leitor, fortemente determinada pelos seus 
objetivos e suas expectativas é a formulação de hipóteses de leitura”. Essas atividades são de natureza 
metacognitiva e opõem-se aos automatismos e mecanismos típicos de uma leitura superficial. 
Entendendo leitura como um ato individual de construção de significado num contexto que se apresenta 
mediante a interação entre autor e leitor, a autora considera necessário o ensino de “estratégias de 
leitura”, entendendo-as como “operações regulares para abordar o texto”. Estratégias em leitura é uma 
ação, ou uma série de ações, utilizadas com a finalidade de construir significados. 

Assim, Kleiman (1989, p.81), e também Koch (1997, p.81) conceituam estratégias como formas 
deliberadas de construção de significado, quando a compreensão é interrompida. Classificando-as em 
“estratégias metacognitivas” e “estratégias cognitivas”, o ensino estratégico de leitura consistiria no 
desenvolvimento dessas e na modelagem daquelas. 

As estratégias metacognitivas são definidas como “operações (não regras) realizadas com algum objetivo 
em mente, sobre as quais temos controle consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a 
nossa ação” (KLEIMAN, 1998, p. 50). Assim, se o leitor tiver controle consciente sobre essas operações, 
saberá dizer para que ele está lendo um texto e saberá dizer quando não está entendendo um texto. Essas 
são as características básicas apontadas para que um leitor seja considerado proficiente. Já as estratégias 
cognitivas da leitura regem os comportamentos automáticos, inconscientes do leitor, são aqueles 
processos através do qual o leitor utiliza elementos formais do texto para fazer as ligações necessárias à 
construção de um contexto. Através de estratégias de processamento de texto, o leitor interpreta as suas 
marcas formais, que são percebidas como elementos de ligação entre as formas contíguas de suas micro e 
macroestruturas. É uma tarefa que pode ser complexa em função da rede de relações que se sustentam no 
texto e que o tornam um objeto rico demais para uma percepção rápida, imediata e total. Essas relações 
estabelecem o processo de compreensão e orientam o leitor na organização de formas e regras utilizadas 
para o estabelecimento da coesão e da construção de uma macroestrutura. Existe uma responsabilidade 
mútua entre autor e leitor, pois ambos devem zelar para que os pontos de contato sejam mantidos, apesar 
das possíveis divergências de opiniões. Esse caráter interacional da leitura pressupõe a presença do autor 
no texto, caracterizado pelas marcas formais, que atuam como pistas para a reconstrução do caminho 
percorrido por ele durante a produção do texto. A competência do leitor para análise dessas pistas é 
considerada como pré-requisito para o seu posicionamento crítico frente ao texto. Logo, o trabalho com a 
leitura deve estar fundamentado numa concepção teórica consistente sobre os aspectos cognitivos 
envolvidos na compreensão de textos. 

 

2.4 A função da linguagem jurídica para os operadores do Direito 

Toda profissão tem sua linguagem própria, com características que são peculiares, e que todo e qualquer 
membro pertencente a ela adota naturalmente no seu exercício. A linguagem para o advogado, no 
entanto, tem um significado muito mais contundente, uma vez que a linguagem é o instrumento de 
trabalho para o advogado. Saber fazer uso desse instrumento na medida adequada é bastante difícil para o 
profissional do Direito. Como diz Moreno e Martins (2006, p.10):  

Para o advogado, entretanto, tudo é linguagem: é esse o único 
instrumento de que ele dispõe para tentar convencer, refutar, 
atacar ou defender-se. Também é na linguagem que se 
concretizam as leis, as petições, as sentenças ou as mais ínfimas 
cláusulas de um contrato - que não passam, no fundo, de 
normas peculiares de textos que o advogado terá de redigir ou 
interpretar. O profissional do Direito, desse modo, precisa 
conhecer os principais recursos do idioma.  
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O advogado, mais do que qualquer operador do Direito, deve procurar melhorar seu vocabulário, 
procurando utilizar sempre o termo mais adequado a cada situação, impedindo, assim, que haja 
entendimentos muito discrepantes do que pretendia fosse o entendimento: A linguagem jurídica exige 
que os termos estejam sempre em seus devidos lugares, ou seja, empregados especificamente para a 
situação determinada. Há de se destacar que um repertório verbal preciso e tecnicamente adequado 
somente se adquire ao longo de muitas pesquisas e leituras jurídicas, vivência nas lides forenses. Os 
termos jurídicos adquirem conteúdo semântico próprio e o emprego de sinônimos pode alterar o sentido e 
desvirtuar a expressão legal.  

O advogado deve ater-se ao vocabulário empregado, uma vez que, em muitos casos, certos termos 
utilizados na linguagem geral têm significados bem mais específicos na linguagem jurídica, podendo, 
dentro de um contexto, no caso, de um processo, tomar rumos bem diferentes. Disso pode depender o 
sucesso ou o fracasso de uma pretensão jurisdicional devido à dependência que há entre o Direito e a 
linguagem, a eficácia deste decorre do aperfeiçoamento da estrutura linguística. Os vocábulos técnicos e 
a linguagem precisa exercem a função de contribuir para a compreensão do Direito e para a eficácia do 
ato da comunicação jurídica. 

 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que é de grande importância a leitura para o estudante de Direito pois a mesma compõe seu 
vocabulário enriquecendo assim a sua dialética. Desenvolvendo um rico e abrangente vocabulário, para 
desenvolvimento de seu trabalho dentro do exercício do Direito. 

Essa área requer do profissional uma linguagem bem desenvolvida, saber usar e manusear as palavras é 
essencial. São características próprias do perfil do operador do Direito a linguagem e a leitura. Que 
precisam serem desenvolvidas através dos anos acadêmicos. 

Portanto, ler, escrever e dialogar fazem parte da vida cotidiana do operador do Direito. Isto requer 
estudo, perseverança e principalmente uma dedicação para que consiga desenvolver seu trabalho, que lhe 
é cobrado no âmbito do Direito.  
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