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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os processos evolutivos da 
linguagem e suas relações de interpretação para o homem em sua profissão e vida 
pessoal. O ponto fulcral deste artigo científico é fazer uma contextualização entre a 
leitura e o direito e, assim, evidenciar a legítima necessidade que a leitura tem para o 
desenvolvimento e o enriquecimento das relações humanas na sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

Fazer uma contextualização das 

relações existentes entre a leitura e o 

direito, uma vez que estão interligados 

com o cotidiano das pessoas, fazendo 

delas sujeitos subordinados às 

mudanças da linguagem e do direito é 

objetivo central deste artigo. Seu tema 

consiste na observação da leitura e da 

interpretação no direito, isto porque 

observamos falhas decorrentes da 

omissão na interpretação dos alunos de 

direito. Fato verificado por meio dos 

altos índices de reprovação no Exame da 

Ordem conferidos anualmente, através 

de pesquisas encontradas nos meios de 

comunicações e nos órgãos 

responsáveis. 

A problemática em si é retratada 

a partir das seguintes perguntas: Qual 

importância da leitura do profissional de 

direito no exercício de sua função? Quais 

são os benefícios da leitura para o 

profissional de direito em sua prática?  

Sobretudo, sua possível resposta 

está relacionada ao conhecimento rico e 

amplo oferecido pela leitura e 

proporcionando uma visão crítica diante 

dos fatos ao envolver a área do direito e 

conscientizar seus profissionais que ela 

se trata de uma nova forma de 

expressão através da expansão dos seus 

conhecimentos para a obtenção de êxito 

na profissionalização e na vida. 

Seu objetivo está também 

relacionado com o aumento da 

capacidade intelectual, uma maior 

agilidade no exercício da profissão e 

ampliação da dinâmica profissional, na 

qual a leitura é uma ferramenta 

imprescindível para a profissão. Uma 

grande intenção deste artigo científico é, 

assim, demonstrar a real necessidade 

que a leitura tem na vida das pessoas. 

Uma vez que a leitura é vital para o 

desenvolvimento humano em seus 

aspectos intelectuais, morais, culturais e 

emocionais; visto que sua falta acarreta 

inúmeros problemas ao homem, 

ocasionando a estagnação do mesmo.  

A abordagem utilizada na 

pesquisa foi a indução, quando foram 

observadas falhas no decorrer da vida 

do profissional de direito e a partir de 

evidências concretas na maioria dos 

casos. Já no método de procedimento, 

foram considerados o histórico, o micro-

estudo e o biográfico.   A pesquisa pode 

ser classificada como explicativa e os 

procedimentos de coleta utilizados, o 

bibliográfico e a entrevista; as técnicas 

de pesquisa foram também 

bibliográficas, além de haver ainda a 

documentação indireta e o questionário. 
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A IMPORTÂNCIA DA MISSÃO DA 

LEITURA PARA A SOCIEDADE: 

CONCEPÇÕES DOS NÍVEIS DE LEITURA 

O conhecimento é algo de 

extrema importância na sociedade, pois 

somente através dele é possível 

conhecer, analisar, questionar e 

inventar.  Sua importância é 

indispensável, uma vez que o 

conhecimento só se origina e 

desenvolve-se por meio da leitura, que é 

como se fosse uns dos instrumentos 

necessários para o bom funcionamento 

de uma máquina, que no caso seria 

nosso cérebro. 

 A missão da leitura é 

desenvolver e estimular as pessoas para 

a criação de uma visão mais ampla sobre 

os conflitos existentes na vida social. 

Sendo que é comprovado 

cientificamente que as palavras 

interferem no estado emocional das 

pessoas. Além disso, uma pessoa que 

gosta de ler é o resultado da agregação 

de conhecimento, faz com que esse 

mesmo tenha habilidades tantos 

intelectuais como emocionais na vida 

cotidiana.  

Podendo, assim, com a instrução 

interdisciplinar, saber reagir de maneira 

controlada em suas emoções e 

sensações, principalmente para um 

profissional, que deve possuir esse 

cuidado dentro do âmbito de seu 

trabalho. Como exemplo, temos a figura 

do advogado que possui um caráter 

muito bem visto na sociedade, servindo 

até mesmo como modelo social. 

Com a execução de novas 

ideologias, provindo do hábito da 

leitura, o ser humano é apto 

intelectualmente para compreender e 

explicar todas as concepções que se 

realizam dentro de um grupo social. 

Sendo até mesmo possível aceitar as 

diferenças étnicas, culturas e sociais, 

pois, como é perceptível, a leitura é 

capaz de abrir as portas da ignorância ao 

mundo que é repleto de misturas 

culturais e níveis sociais distintos. 

É importante observarmos que a 

omissão da leitura tornou-se cada vez 

mais freqüente, principalmente na 

sociedade que se diz evoluída e 

civilizada, em que as pessoas, de que 

certa maneira, são objetos de 

manipulação das classes e de pessoas 

mais instruídas.  Vemos que todos esses 

males ocorridos na sociedade como os 

constantes casos de corrupção e 

criminalidade, com menores já sendo os 

protagonistas desse quadro, além de os 

outros índices de dependentes químicos.  
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Qualquer tipo de leitura é de 

enorme importância, posto que 

proporciona melhorias, como a 

capacidade de ultrapassar a barreira do 

senso comum e, consequentemente, 

consiga ter uma visão crítica do mundo.  

Além de tudo, a omissão do ato de ler 

inserido no dia a dia das pessoas, faz o 

nosso senso comum tornar algo que 

inibe e prejudique o desenvolvimento 

que devemos ter ao longo da vida, 

principalmente na vida profissional.  

A advocacia é uma das profissões 

que mais se exigem a instrução 

constante para que, assim, na execução 

de seu trabalho não haja ausência do 

conhecimento que acarreta erros que 

envolvem toda a sociedade em si.  A 

ciência do direito é uma área Humana, 

que compreende os essenciais princípios 

existentes na sociedade como a moral, 

ética, bons costumes, justiça que 

somente serão atingidos pela figura do 

advogado através do acúmulo de 

conhecimento. Além disso, um operador 

do direito deve possuir o gerenciamento 

de relações e de argumentos, como nos 

menciona o livro “A arte de argumentar: 

gerenciando razão e emoção”, de Abreu 

(2008), que a vida em sociedade exige 

bom relacionamento com os outros 

semelhantes, permitindo assim o 

desenvolvimento social e evitando 

diversos problemas que são praticados 

pela falta de gerenciamento. O operador 

de direito deve saber gerenciar as 

relações que são impostas em seu 

serviço. 

Com a globalização do mundo, 

um dos principais requisitos necessários 

é o um senso crítico, criativo e bem 

informado trazendo, desse modo, para 

um profissional a diferenciação e o 

desenvolvimento profissional sobretudo 

na área do direito, na qual seu operador 

deve ter todas essas características que 

a leitura propicia, posto que é uma 

ciência humana e exige a frequente 

interpretação das incidências relevantes 

na sociedade. 

É muito importante também 

comentarmos que em meio a uma 

sociedade tão manipulada pela mídia, 

com ausência de representação 

legislativa correta, violências em larga 

escala, falta de recursos mínimos para 

uma vida digna, o único meio ou até 

mesmo solução de uma tentativa de 

mudança à aquisição de informações 

que possam proporcionar uma visão 

crítica diante de tantos erros na vida 

social, seria a leitura que, nesse 

contexto, fornece o gerenciamento de 

relações que possam ser refletidas nas 

mudanças tão necessárias na sociedade. 



 

Gisely Almeida Cavalcante 

Silmara Heloisa dos Santos Medeiros 

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva 
81 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

Novamente, a figura do advogado 

é como se fosse uma das portas úteis 

para a concretização desse 

gerenciamento de relações e, 

principalmente informações, tanto em 

seu âmbito de trabalho como na prática 

social em seu cotidiano, sendo que, 

nesse contexto, a informação provida da 

leitura atua na forma de instrumento de 

trabalho. Nesse sentido, Martins (1997) 

comenta: 

Assim como há tantas leituras 
quantos os leitores, há também 
uma nova leitura a cada 
aproximação do leitor com um 
mesmo texto, ainda quando 
mínimas as suas variações. 
Nessas ocasiões talvez ocorram 
mudanças de nível. Um poema 
ou uma canção que hoje não nos 
dizem nada, não fazem sentido, 
amanhã podem emocionar; 
agradar ao ouvido pela 
musicalidade e pelo ritmo, 
tempos depois; suscitar 
reflexões apenas após várias 
leituras. (MARTINS, 1997, p.79) 

 

Nesse contexto a evolução das 

relações humanas está subordinada ao 

desenvolvimento linguístico, ou seja, 

devido ao processo dinâmico das 

mudanças dos níveis de linguagem em 

decorrência das transformações das 

relações sociais. 

A complexidade da leitura vai 

além dos códigos, dos símbolos. Faz-se 

necessário que o indivíduo saiba 

interpretar fazendo uma comparação e 

adaptando ao seu conhecimento pessoal. 

O processo de leitura passa por 

vários níveis de aprendizado, porém, o 

principal e o primeiro nível seria o 

processo de alfabetização, o período em 

que a criança desenvolve sua capacidade 

cerebral e aprende a conhecer os 

códigos, a gramática, a semântica.  

O segundo nível de leitura seria a 

pré-leitura, quando o indivíduo faz a 

escolha do que se vai ler. Através de 

perguntas particulares e pertinentes à 

leitura que fará a escolha do livro, da 

importância do conhecimento.  

O terceiro nível de leitura seria 

um conhecimento adquirido através de 

análises a partir dos diversos gêneros 

para aprofundar o conhecimento através 

das informações obtidas.  

O quarto nível de leitura seria 

quando o leitor tem controle do que lê e 

consegue dispor de dicionários sem 

perder o foco da leitura e, 

posteriormente, consegue resumir com 

suas próprias palavras o que leu, usando 

técnicas como sublinhar ou marcar o 

texto.  

O quinto nível de leitura seria 

quando o leitor possui uma experiência 
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mais ampla e consegue relacionar fatos 

de sua vida com o texto lido, 

estabelecendo um conhecimento mais 

profundo e significativo. 

 

LEITURA DIGITAL E IMPRESSA: 

FALTA DE ACESSIBILIDADE A 

INSTRUMENTOS EDUCACIONAIS 

Com o surgimento do advento da 

tecnologia, iniciou-se uma nova 

possibilidade de leitura através dos 

computadores, e-book, internet, tablets, 

celulares, e-readers e outros. As várias 

formas inovam-se à maneira 

convencional que conhecemos de ler o 

livro impresso. 

Através destes dispositivos 

tecnológicos, surgem novos suportes de 

leitura, a chamada leitura digital, que 

está transformando em novo o hábito de 

leitura nas pessoas.  

Ventura (2012) diz que esta nova 

forma de leitura digital modifica e 

interfere na leitura impressa, devido às 

enormes gamas de entretenimento dos 

hiperlinks, das redes sociais, dos jogos, 

das propagandas virtuais que, na 

maioria das vezes, mudam nossa forma 

de ler, passando a ser uma leitura 

desatenta, interrompida e fragmentada. 

A concentração, com esse tipo de 

leitura digital, não é a mesma que a 

convencional, pois a concentração inicia 

a se extraviar, após ler algumas páginas. 

Desta forma, esse novo acesso à leitura, 

de informação e comunicação através da 

internet é totalmente diferente do que 

era há vinte anos. 

No passado quando surgiu à 

palavra impressa, houve um grande 

impacto na sociedade no âmbito da 

palavra falada e escrita. O livro digital 

consiste em uma nova forma de 

produzirmos conhecimento, 

consumirmos informações, uma nova 

possibilidade de comunicações em 

escalas muito maiores. 

Segundo o sociólogo Castells 

(1999), “a intensidade e o ritmo 

acelerado das mudanças permite 

afirmar que estamos vivendo uma 

revolução tecnológica, saindo de uma 

era industrial para uma era 

informacional”. Dessa forma, é uma nova 

forma de revolução, a revolução da 

informação, do conhecimento, do poder 

intelectual, em escalas nunca antes 

alcançadas em toda história da 

humanidade, na qual essa revolução 

inovará, modificará, induzirá as 

estruturas da sociedade para construir 
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novas perspectivas de um futuro melhor 

para a humanidade. 

Em países cujo IDH4 é 

considerado elevado, a educação é um 

dos pilares que sustentam a sociedade. 

Juntamente com a saúde e a distribuição 

de renda, a educação se torna 

preponderante. Em uma sociedade de 

cultura elevada e conhecimento 

científico eficaz, pode haver crescimento 

e desenvolvimento. 

No Brasil de tantas riquezas 

naturais, onde temos os maiores 

recursos hídricos do mundo, é de 

entristecer o quanto estamos longe de 

alcançar altos índices de leitores, mesmo 

sendo um país que possui ilustres 

escritores. 

Os motivos são inúmeros, como a 

falta de acessibilidade devido ao alto 

custo dos livros; a má infraestrutura e a 

má formação de profissionais defasados 

nas escolas, em geral faltam 

investimentos na área da educação, e 

fazem-se necessários altos 

investimentos tanto financeiros quanto 

humanos. 

                                                 
4
  Índice de desenvolvimento humano que tem 

como objetivo analisar três fatores: saúde, 

escolaridade e renda per capita. Tem como 

característica fundamental demonstrar por meio de 

uma pesquisa quantitativa os níveis de 

desenvolvimento social e econômico dos países. 

As políticas públicas de incentivo 

às leituras existentes são válidas, mas é 

necessário serem mais consistentes, 

para assim, viabilizar e impulsionar 

nossa população a ler mais. Para romper 

com todas as barreiras da ignorância, o 

povo necessita de conhecimento e 

cultura para, então, poder ser agente 

transformador da sua vida e obter a 

emancipação do intelecto, para não ser 

tão facilmente manipulado. E isso 

somente ocorrerá quando, em primeiro 

lugar, reconhecermos a preciosa 

importância que a leitura, a educação e o 

conhecimento têm em nossa vida. 

Em segundo lugar, quando 

aprendermos a cobrar dos nossos 

governantes aquilo que nos é de direito, 

tudo acontecerá a nosso favor. Fazendo 

assim, o “Estado deverá garantir a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais” 

e o acesso às fontes de cultura nacional.  

Em nossa Constituição Federal de 

1988, art. 215, por exemplo, apregoa 

que o Estado garantirá a todos o pleno 

exercício às fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 
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DIFERENÇAS CULTURAIS 

 

Com era da internet ou da 

facilidade tecnológica, surgiu também 

uma nova maneira de representar a 

comunicação, ou seja, novas formas de 

linguagens, que consistem no uso de 

abreviações incorretas de palavras, para 

facilitar o andamento de conversas 

online, ou até mesmo devido à pressa do 

dia a dia.  

Os jovens são os principais 

mentores dessa prática em que a 

linguagem culta perde espaço para a 

linguagem extremamente informal, 

repleta de erros, gírias e palavras de 

baixo calão. Os palavrões nessa nova 

língua são comuns, sendo que não é 

respeitado nem mesmo o ambiente onde 

se encontra, utilizando dessa linguagem 

informal para a comunicação. 

 Segundo Urban (2007): 

A liberdade de expressão é boa, 
mas sem linguagem ofensiva. 
Antes de discutir de que 
maneira a linguagem pode torna 
se ofensiva, gostaria de 
comentar algo que já ouvi 
muitas vezes: “Vivemos em num 
país livre. Posso dizer o que 
quiser. Você nunca ouviu falar 
da liberdade de expressão? 
Embora eu seja um ferrenho da 
liberdade de expressão e um 
adversário igualmente 
implacável da censura, também 
sou a favor do bom gosto, da 

consideração pelo sentimento 
dos outros e do que 
costumavam chamar de 
cortesia. (URBAN, 2007. p.35) 

 

Como mencionado na citação 

acima, a linguagem é um canal essencial 

para o relacionamento humano, 

transcende o nosso interior e demonstra 

quem somos de fato, consequentemente, 

também é um ato que deve ser utilizado 

com sabedoria, posto que o ser humano 

é aquilo que demonstra na sociedade e, 

desse modo, deve ter consciência de 

como agir em determinados lugares. 

A introdução do hábito da leitura 

traz aos jovens, em pleno 

desenvolvimento intelectual, abertura 

de um conhecimento mais rico e difuso, 

em que há o contato com uma linguagem 

mais culta e formal, algo de grande 

importância, pois é nessa fase a 

preparação da entrada no mercado de 

trabalho, que exige como requisito um 

bom conhecimento de uma língua mais 

culta. 

 Outro fator que influencia na 

linguagem são as diferenças culturais, 

que apesar de uma identidade ideológica 

de um indivíduo, também é alvo de erros 

da língua padrão, como no caso da 

região sul, que tem como identidade a 

utilização tu, guri, aí, barbaridade e 
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entre outras expressões que são 

pronunciadas e não possuem um efeito 

de erro como na escrita, sendo 

necessário observar que não se deve 

escrever como se fala. E somente com o 

uso da leitura que isso se torna mais 

visível, em que é agregada a utilização 

de uma codificação mais clara e aguda. 

Com essa nova era ainda é 

possível a diferenciação da linguagem 

por faixa etária.  Vemos principalmente 

que os jovens são os mais notáveis 

autores desse contexto, no qual cada vez 

mais no mercado profissional há a busca 

pela qualificação, em que um dos 

requisitos é a execução de uma 

linguagem culta e padrão. Fazendo com 

que assim as pessoas que não utilizam a 

prática da leitura para a acumulação de 

novas palavras articulem com os 

argumentos expostos.  

Os jovens são os alvos de uma 

época em que a leitura deu espaço a uma 

busca rápida e sucinta da internet, que 

apesar de auxiliar muito não é como a 

aquisição (codificação) de informação de 

um livro por meio do ato de ler. Dessa 

maneira, vemos com exatidão que a 

linguagem é ligada diretamente à 

construção de conhecimento que é 

atribuído por meio da leitura, que deve 

ser codificada e posteriormente 

decodificada. 

 O advogado também utiliza de 

variedade linguística, visando à 

transmissão correta de acordo com cada 

grupo social que esteja trabalhando. 

Nesse âmbito, o operador de direito tem 

o conhecimento de quando e onde deve 

utilizar esse recurso imposto em seu 

trabalho. Vemos que mesmo com essa 

abertura na comunicação também é de 

enorme importância que esse 

profissional possua cuidado, posto que a 

língua portuguesa seja um de seus 

instrumentos de trabalho o que pode 

tanto auxiliar como prejudicar de acordo 

com o seu uso correto ou incorreto. 

Desde quando o estudante de 

direito inicia seu curso, ele deve estar 

ciente que umas das complicações 

evidentes são o uso da linguagem com 

um vocabulário chulo e pequeno, 

necessitando assim promover a 

iniciativa de adequar o uso correto da 

língua mesclada com um vocabulário 

mais amplo. Principalmente na 

modernidade, que trouxe uma inovação 

na língua portuguesa, com a criação de 

novas formas de se falar na sociedade 

tecnológica, precisando assim ser 

adequada de maneira correta. 
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O DIREITO E A HERMENÊUTICA EM 

SUA PROBLEMATIZAÇÃO HISTÓRICA 

COM A LEITURA 

O direito origina-se em meio à 

existência dos primeiros grupos sociais, 

denominados grupos nômades, que 

tinham um caráter de viver em 

deslocamento, repartindo assim suas 

principais funções entre a caça e a 

preparação das vestimentas.  Nesse 

momento histórico, já há existência dos 

primeiros princípios do direito, a regra 

estabelecida era capaz de reger toda a 

ação humana dentro dos pequenos 

grupos.   

Quando os grupos nômades 

apreendem a prática da agricultura e se 

estabelecem como sedentários, o direito 

torna-se esse momento mais complexo 

em que todas as normas são 

preenchidas, visando, assim, delimitar 

os limites perante a sociedade.  Nesse 

contexto, surge a figura dos primeiros 

filósofos que se utilizavam da sabedoria 

(estudo de diversas disciplinas que tenta 

explicar as indagações do homem no 

decorre da história) para explicar as 

relações do ser humano da época, e que 

se utilizavam da oratória como 

instrumento capaz de convencer e 

superar todas as indagações necessárias 

naquela época. Como Sócrates, Platão e 

Aristóteles, que já no período clássico, 

conseguiram analisar e repassar esse 

conhecimento por meio da filosofia.  Já a 

prática da defesa por meio da oratória se 

inicia e intensifica-se com os sofistas, 

entre ele os principais são Górgias e 

Protágoras que utilizavam a oratória 

como ferramenta da autodefesa. 

O direito na sociedade é todo o 

acúmulo de ideologias de diferentes 

pensadores extremamente importantes, 

quando todos eles, de alguma maneira, 

contribuíram para o desenvolvimento 

do direito com o decorrer do dos 

tempos, como exemplo, temos o Barão 

de Montesquieu que foi responsável pela 

divisão do poder, em que segundo ele 

era impróprio o poder de um país ficar à 

mercê de um único poder, sendo assim, 

o nosso sistema organizacional é divido 

em três poderes, executivo, legislativo e 

judiciário. 

Todas as leis são instrumento de 

uma determinada necessidade social, no 

entanto elas se enquadram como 

abstratas, imperativas e autorizante 

diante a sociedade. Mas mesmo elas 

nascendo da demanda de uma precisão 

social também são muito atrasadas 

tendo em vista as mudanças existentes 

na sociedade.  
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Sendo que toda evolução do 

direito é algo que ainda não é previsto, 

principalmente a globalização do mundo 

em si, o direito tornou ainda mais 

complexo e com a missão de promover a 

igualdade, fraternidade e liberdade 

perante a sociedade em constantes 

progressos. 

Desse modo, o direito em sua 

plena evolução, visando mesclar com as 

ideias da sociedade sendo importante 

observar que para o acirrado mercado 

de trabalho, a figura do advogado 

tornou-se ainda mais paradoxal, posto 

que a qualificação seja uma das 

maneiras de se conquistar o mercado. 

Além disso, a leitura também uma das 

ferramentas que auxilia na formação da 

qualificação profissional. Em que, tanto 

a leitura específica como a casual é 

valorativa para o acúmulo de 

conhecimento que é um dos principais 

alicerces da construção do 

conhecimento que serve como base para 

o desenvolvimento tanto na parte 

teórica como na prática que o 

conhecimento proporciona. 

 É importante frisarmos que o 

direito é uma ciência, como já 

mencionada, em constante evolução que 

tem como característica fundamental a 

interpretação ou hermenêutica, desse 

modo, a leitura permite ao operador de 

direito a instrução e o conhecimento 

necessário para o exercício da profissão. 

Portanto, a leitura é algo indispensável 

para tanto para um estudante quanto 

para um profissional. 

O comportamento humano tem 

uma gama infinita de múltiplas 

possibilidades, contrapondo ao sistema 

jurídico de direito positivo que é 

limitado e incapaz de dispor sobre todos 

os fatos sociais que podem ocorrer na 

sociedade. 

Dessa forma para que haja uma 

efetiva regulação de interpretação no 

sistema jurídico, onde necessita de 

constante adequação ao caso concreto, 

nesse sentido a figura do interprete é 

essencial para o sistema normativo. Para 

ter melhor eficácia na interpretação 

jurídica é necessário recorrer a vários 

métodos, tais como histórico, gramatical, 

semântica, teológico entre outros, além 

da interpretação literal da norma. 

Neste sentido, o jurista Fiuza 

(2006) diz:  

Ocorre, de fato, uma mudança 
nos paradigmas hermenêuticos. 
Os métodos de interpretação 
mudaram. Se a Escola da 
Exegese e o Positivismo 
buscavam interpretar o Direito, 
sob a ótica de um sistema 
fechado, as teorias de 



 

Gisely Almeida Cavalcante 

Silmara Heloisa dos Santos Medeiros 

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva 
88 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

argumentação passaram, já a 
partir de Viehweg, a adotar a 
ideia de sistema aberto. Por 
outros termos, o sistema 
jurídico, seja codificado ou não, 
não deve ser visto como algo 
exaustivo, nem deve ter a 
pretensão de sê-lo. A 
interpretação deve tomar como 
ponto de partida o caso 
concreto, procurando conjugar 
as ideias da justiça e da 
segurança jurídica. (FIUZA, 
2006, p.99) 

 

Segundo Bastos (2002): 

A distinção entre Hermenêutica 
e Interpretação não é acolhida 
por todos os doutrinadores. Há 
aqueles que consideram a 
interpretação e a hermenêutica 
como sinônimos, como 
atividades indissociáveis uma 
da outra. De outra parte há 
aqueles que entendem que a 
interpretação é inteiramente 
submissa às normas da 
Hermenêutica. Está última seria 
formada apenas pelas normas 
que regem a atividade 
interpretativa, mas não pela 
interpretação em si mesma. 
Para estes ainda é certo afirmar-
se o caráter científico da 
Hermenêutica. Daí dizer-se de 
sua abstratividade e 
generalidade. (BASTOS, 2002, 
p.30) 

 

Para Bastos, a Hermenêutica é 

distinta da interpretação, porque ela 

estabelece em caráter jurídico teórico 

abstrato, onde a gama de subsídios e de 

regras a serem utilizadas na atividade 

interpretativa e de responsabilidade da 

Hermenêutica.  

 

REPROVAÇÕES NO EXAME DA ORDEM 

VERSUS LEITURA 

A Ordem dos Advogados do 

Brasil é uma oligarquia, e por meio de 

um exame classifica ou elimina os 

bacharéis em direito. Através da sua 

aprovação neste exame da OAB, o 

bacharel em direito passa a ter aptidão e 

exercer a difícil tarefa de defender o 

estado de direito das pessoas, 

diminuindo assim as mazelas e 

injustiças da sociedade. 

Segundo Mello (2012): 

O exame de ordem, aqui e 
alhures, é o instrumento que 
tem o condão de transformar o 
bacharel em Direito, formado 
em nossas faculdades, em 
advogado. As faculdades de 
Direito não formam advogados 
e advogadas, formam bacharéis, 
que podem exercer diversas 
atividades, excetuando-se, 
apenas, a representação judicial 
e a consultoria jurídica, 
exclusivas do advogado. 

Diferentemente do magistrado, 
promotor de Justiça, procurador 
de Estado e defensor público, 
carreiras nas quais, para 
ingressar, o candidato é 
obrigado a enfrentar um 
concurso público com número 
de vagas já estabelecido, além 
de muito rígido, o candidato ao 
exame de ordem compete 
exclusivamente contra si 
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mesmo. Demonstrando, apenas, 
50% dos conhecimentos 
exigidos no exame, o candidato 
estará apto ao exercício da 
profissão cidadã, a advocacia. 

Portanto, como se pode 
observar, não se trata de algo de 
outro mundo. Mas, por que 
surgem tantas insatisfações com 
o exame da OAB? Por que um 
número tão alto de 
reprovações? A resposta parece 
muito simples: no Brasil, de há 
muito tempo, deixamos de 
prestigiar o saber, passando a 
educação, por esse descaso, a 
ser um produto de pouquíssimo 
valor. A começar pelo 
desrespeitoso ensino público de 
primeiro e segundo graus. 
Salvam-se as universidades 
públicas, pelo simples fato de 
serem, na maioria das vezes, 
receptoras dos alunos oriundos 
de escolas particulares. (MELLO, 
2012) 

 

O presidente da OAB/AL atribui o 

alto índice de reprovação no exame da 

Ordem de Bacharéis em Direito, pela 

carência de uma qualidade e eficácia na 

educação brasileira que, para o ver dele, 

essa má educação básica e do ensino 

superior é histórica no Brasil. Fazendo 

algumas ressalvas a alunos oriundos de 

escolas particulares que ingressam em 

universidades públicas.  

Outro ponto que segundo o 

parecer do senhor Mello (2012), o que é 

nítido e contribui para o alto índice de 

reprovação seriam as inúmeras 

faculdades particulares espalhadas pelo 

Brasil, que não estão aptas a formar um 

bom profissional de direito, devido ao 

fato de não possuir profissionais 

capacitados a ensinar. 

 Apesar de um alto índice de 

reprovação, o exame da ordem continua 

sendo defendido, principalmente diante 

do quadro grotesco da má qualificação 

do bacharel em direito, que tem uma 

enorme responsabilidade em gerir bens 

patrimoniais dos cidadãos, mas que não 

sabendo ao menos “redigir uma petição 

ou iniciar um processo”, como o farão? 

Por isso a necessidade do exame da 

ordem de impedir que um advogado 

despreparado ofereça serviços 

inadequados à sociedade, evitando 

assim um prejuízo social muito maior 

para todos. 

 

BENEFÍCIO DA LEITURA PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE UM 

OPERADOR DE DIREITO 

O benefício da leitura para um 

profissional de direito é a fonte de 

produção de seu trabalho, posto que a 

leitura seja uma das ferramentas de sua 

profissão. Sendo que a utilização da 

leitura promove a abertura de uma 

maior compreensão de diferentes 

assuntos, permitindo ao operador um 
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melhor desempenho de suas atividades, 

pois o direito é uma ciência humanística 

e social que tem como característica 

principal a mutação ou modificação de 

suas normas, posto que a norma 

acompanhe o desenvolvimento da 

sociedade, é dessa maneira a sociedade 

vive em diversas transformações sociais, 

econômica e política. 

Outro importante aspecto da 

leitura é o aumenta o vocabulário 

linguístico que uma das características 

fundamental de um advogado, além de 

possui um maio grau de consciência 

política e social. A leitura também 

auxiliar na elevação da autoestima tanto 

no aspecto profissional quanto pessoal.  

Assim como afirma Jimenez 

(2012) “Exercer o direito de ler é o 

princípio da sabedoria”, o conhecimento 

é o único instrumento capaz de 

modificar o ser humano. 

A leitura, além de ser um 

instrumento de proporcionar alegria e 

criatividade, também estimula e 

qualifica o cérebro, tanto que os estudos 

científicos comprovam que com o tempo 

os nossos neurônios se desgastam e 

ficam em modo de hibernação, 

precisando de estímulos para seu 

desenvolvimento, evitando 

consequentemente os males associados 

ao desgaste do tempo. Nesse quadro, a 

leitura agiu como uma ferramenta que 

auxilia ao indivíduo uma maior 

capacitação mental em seu dia a dia. 

Tornando o cérebro ativo e mais rápido, 

capaz de esmiuçar vários tipos de 

assuntos. 

A reação do cérebro estimulado 
pela leitura foi tema de pesquisa 
realizada pelo Instituto 
Nacional da Saúde e Pesquisa 
Médica, na França. No lobo 
temporal esquerdo do cérebro, 
uma região atrás da orelha é 
ativada com a finalidade de 
levar a pessoa a entender o que 
lê, possibilitando sua viagem 
através das palavras. Com 
relação aos analfabetos, porém, 
a conclusão dos cientistas foi de 
que este circuito natural não foi 
ativado porque seus cérebros 
não “aprenderam”, por falta de 
ensino, a interpretar as letras 
como sinais. De acordo com o 
coordenador da pesquisa, o 
psiquiatra Rafhael Gaillard, essa 
região é mais facilmente ativada 
quando o assunto tem enfoque 
emocional. Em outra pesquisa, 
desta vez pela Universidade de 
Sussex, Inglaterra, descobriu-se 
que, através da leitura, é 
possível aliviar a tensão diária. 
A explicação para isso é também 
simples. O cérebro está 
totalmente voltado à 
interpretação do que está sendo 
lido. O corpo parece transferir 
toda sua atenção para as áreas 
cerebrais e visuais, deixando os 
músculos e coração mais 
relaxados. (LEAL, 2012) 

 

Temos como exemplo a 

profissional do advogado que 
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atualmente possui um enorme mercado 

competitivo, em que a utilização de 

métodos que procura diferenciar é de 

muita importância. O operador de 

direito deve trazer como requisito 

pessoal à facilidade em promover 

constantes interpretações, pois como já 

mencionada é uma ciência que uma de 

suas ferramentas é a utilização da 

interpretação/hermenêutica.   

A comunicação é uma das 

ferramentas que o profissional dispõe na 

sociedade, propicia, assim, um bom 

gerenciamento do campo que se efetua o 

trabalho disposto. No entanto, somente 

haverá o desenvolvimento profissional 

quando a comunicação verbal e não 

verbal forem interdisciplinares, críticas, 

analíticas, extensivas, qualificadas e 

associadas a uma boa postura em sua 

impregnação. 

 Visto que com a globalização o 

campo profissional tornou-se acirrado e 

competitivo, os profissionais precisam 

de inovações e qualificações dentro 

desse âmbito, principalmente no campo 

do direito, posto que a sociedade viva 

em constante mudança, sendo 

necessário assim haver uma enorme 

incisão de conhecimento, que é 

conhecido como codificar, e 

posteriormente colocando no exercício 

de seu trabalho a realidade concretizada 

desse conhecimento. 

 

RESULTADOS: DADOS ADQUIRIDOS 

POR MEIO DE PESQUISA QUALI-

QUANTITATIVA 

No decorrer deste artigo 

científico, ficou claro a nossa busca por 

respostas acerca da importância da 

leitura tanto para a vida profissional 

como pessoal do indivíduo. Através 

desta pesquisa é perceptível que a 

leitura tornou-se um ato pouco utilizado 

na sociedade, como demonstra nas 

pesquisas que 100% dos sujeitos de 

pesquisa responderam que essa omissão 

da leitura é ocasionada pela falta de 

estímulos da família e dos governantes. 

Sendo que 20% acreditam que seja o 

alto custo dos instrumentos 

educacionais. 

Já na segunda pergunta 

abordadas 90% afirmaram que a leitura 

contribui para o acúmulo de 

conhecimento, inovação na área 

profissional e, além disso, é uma 

obrigação principalmente para o 

profissional de direito. Sendo 

importante ressaltar que 20% do grupo 

que foi analisado atribuíram que a 

leitura é essencial para o bom 

desenvolvimento profissional no dia a 
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dia. Em que 10% acreditam que a leitura 

somente seria obrigação da área 

profissional. 

No entanto, 97% dos 

entrevistados responderam que a maior 

causa de reprovação da OAB é devido à 

má qualidade da educação básica e do 

ensino superior. E 11% analisaram que 

o alto índice de reprovação está 

relacionado com a finalidade do exame, 

que é filtrar o número de profissionais 

no mercado. E já 12% relacionam esse 

problema com a dificuldade do exame e 

a falta de transparência nas correções do 

exame. 

Neste sentido, 84% afirmam que 

estes exames deveriam ser mudados, 

assim 12% acreditam que a qualidade 

do desempenho profissional nos exames 

está relacionada com a demanda do 

mercado e de cada região. E 24% das 

questões respondidas foram anuladas. 

Entretanto, o motivo que faz o 

exame da ordem ser aterrorizante para 

os alunos de direito em que 72% 

afirmaram ser a falta de desempenho 

satisfatório e de dedicação do candidato; 

E 23% assimilam esta questão com a má 

qualidade de ensino das faculdades; 

Sendo que 20% acreditam que sejam a 

falta de preparo e domínio psicológico e 

5% afirmam que sejam reserva de 

mercado de trabalho. 

Portanto, os resultados obtidos 

constataram que a omissão da leitura na 

sociedade é a associada a diversos 

aspectos: econômicos, sociais e culturais 

que estão intrinsecamente ligados pela 

falta de incentivo tanto do núcleo 

familiar quanto da gestão pública, que 

são refletidos essa omissão nas 

faculdades e, consequentemente, pelos 

altos índices de reprovação do exame da 

ordem. 

 

CONCLUSÃO 

Por fim, a leitura é fundamental 

para o progresso coletivo e individual de 

todas as questões que afligem a vida 

social, posto que o processo de leituras 

sejam expressões de comunicações e de 

ideias verbalizadas. Sendo as evoluções 

ao longo processo histórico, que compôs 

todo o complexo das relações 

humanísticas e linguísticas. Que está em 

constante movimento devido ao fato da 

sociedade se modificar com o tempo. 

Além disso, é comum observar 

que a falta de acessibilidade aos 

instrumentos educacionais devido ao 

seu alto custo econômico promove a 

omissão do processo de conhecimento 
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na sociedade. A nova era da tecnologia 

das comunicações, de certa forma, vem 

agregar valores de cunho informal, com 

pouca credibilidade e profundidade, 

onde é observado nos níveis de 

linguagem informal. 

É importante ressaltar que na 

aplicabilidade das normas de linguagem 

é necessária à utilização da 

hermenêutica, principalmente para o 

operador de direito que interpreta a 

norma para resolver o caso concreto. A 

hermenêutica tem com característica 

principal a verificação de diversos 

modos, onde uma norma possui todos os 

seus efeitos de acordo com o 

ordenamento jurídico e com a 

necessidade social. Contribuindo assim 

para a formação mais correta e 

igualitária da aplicabilidade jurídica de 

uma norma.  

É notório que o grande índice de 

reprovação no Exame da Ordem é 

ocasionado pela falta de leitura e 

interpretação que são fundamentais 

para o exercício da profissão. Cogita-se 

também com frequência que há falta de 

conscientização entre os estudantes de 

direitos sobre importância da leitura 

para área de direito, e 

consequentemente somente haverá o 

acúmulo de conhecimento profissional e 

intelectual se houver a dedicação 

permanente aos estudos. 

Finalmente, conclui-se que o 

objetivo da leitura no direito é promover 

o conhecimento técnico e 

interdisciplinar dessa ciência 

humanística e social, que visa se 

reportar a garantia do bem estar de 

todos, independentemente de 

discriminação de ordem econômica, 

social, cultural, religiosa e étnica. Com o 

intuito de proteger a dignidade da 

pessoa humana. 
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APÊNDICE 01: QUESTIONÁRIO 

 

1) Por que a leitura tornou-se um ato 

pouco usado na sociedade brasileira? 

 

(   ) Avanço da Tecnologia. 

(   ) Falta de exemplo e estímulos da 

família. 

(   ) Falta de incentivo dos governantes. 

(   ) Falta de acessibilidade devido o alto 

custo dos livros. 

(   ) Outros. 

 

2) Como a leitura contribui para o 

exercício da profissão de um advogado? 

 

(   ) Acúmulo de conhecimento. 

(   ) Inovação na área. 

(   ) Obrigação da profissão. 

( ) A leitura é essencial para o bom 

desempenho da profissão. 

(   ) Outros. 

 

 

3) Em sua opinião o que se atribui ao 

alto índice de reprovação do exame da 

OAB. 

 

(   ) O exame da OAB tem como 

finalidade filtrar o nº de profissionais no 

mercado de trabalho. 

(   ) Devido ao fato do exame da OAB ser 

enormemente difícil e ainda não se tem 

a transparência nas correções do exame. 

(  ) Devido à influência dos interesses 

corporativos da classe dos advogados e 

dos interesses políticos dos dirigentes 

da ordem. 

(   ) Devido à má qualidade da educação 

básica e do ensino superior, e à falta de 

dedicação do aluno. E à abertura 

indiscriminada de faculdades de Direito, 

nas quais não se tem profissionais 

capacitados a ensinar. 

(   ) Outros. 

 

 

4) Em sua opinião, o que deveria ser 

mudado nos exames que visam avaliar a 

qualidade e o desempenho de um 

profissional, como OAB, ENADE, 

Concurso Público, Testes Psicológicos 

entre outros? 

 

5) Por que a prova da OAB, possui um 

caráter tão aterrorizante entre os 

estudantes de direito? 

 


