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RESUMO 

O hábito da leitura é ponto essencial para a formação em todos os níveis da 
educação escolar, especialmente, em cursos superiores como é o caso do Direito, 
que se embasa do dom da compreensão da palavra falada e escrita. Assim, o 
objetivo geral ao iniciar este estudo foi identificar se os acadêmicos de Direito 
da UNIC campus Floriano Peixoto, têm o hábito de leitura não considerando 
apenas os livros jurídicos. Para o alcance do objetivo foi desenvolvida uma 
pesquisa descritiva que teve como fonte de informação 30 (trinta) acadêmicos 
do 2° semestre do curso de Direito da referida instituição e 26 (vinte e seis) 
acadêmicos do 10° semestre. Com as informações coletadas foi possível 
identificar que os acadêmicos não têm o hábito de leitura, não compreendem a 
importância do hábito da leitura e não valorizam a leitura para a qualificação de 
sua formação em Direito, constituindo estes pensamentos falhos e que podem 
prejudicar o desenvolvimento de suas atividades profissionais em um futuro 
próximo. Concluiu-se que é preciso que todos os docentes, em uma atitude de 
relação interdisciplinar busquem incentivar o aluno para a leitura.  
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INTRODUÇÃO 

Na avaliação de Martins 

(2004), a leitura não está 

diretamente relacionada somente 

com o entendimento das letras, mas 

envolve dentre outros aspectos a 

compreensão do mundo em que o 

leitor está inserido, além de todos os 

fatores que envolvem o estímulo a 

leitura de um determinado texto. 

No caso deste artigo, buscou-

se compreender a leitura no campo 

que envolve os acadêmicos de 

Direito, tendo assim, um importante 

papel na formação dos futuros 

profissionais da área jurídica, mas 

para isso, foi desenvolvida uma 

pesquisa de campo, que coletou 

junto aos acadêmicos de Direito da 

UNIC Floriano Peixoto, qual o tipo de 

leitura que mais chama sua atenção e 

quais os livros que os mesmos vêm 

lendo no sentido de praticar seu 

hábito de leitura. 

Para desenvolver este artigo, 

foi estruturado como objetivo geral: 

identificar se os acadêmicos de 

Direito da UNIC campus Floriano 

Peixoto, têm o hábito de leitura não 

considerando apenas os livros 

jurídicos. 

Os objetivos específicos foram: 

identificar se os acadêmicos de 

Direito da UNIC Floriano Peixoto 

gostam que o curso tenha leitura e 

identificar se os acadêmicos 

pesquisados gostam que tenha 

leitura em seu curso de Direito. 

Importante comentar que a 

justificativa para a escolha do tema, 

se relacionou, primeiramente com a 

atividade profissional das 

pesquisadoras ligada à biblioteca da 

instituição e, posteriormente, com a 

necessidade dos acadêmicos de 

Direito ter no hábito de leitura a 

fonte para a sua formação 

acadêmica. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O que é Leitura? 

Segundo o entendimento de 

Martins (2004), pode-se conceber 

que a leitura não seja somente o 

processo de decodificação das letras 

e formação de palavras ou frases 

desconexas, mas o ato de ler 

constitui um ato que vai além da 

leitura e vislumbra a construção de 

conhecimento. 
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Ainda segundo expõe Martins 

(2004) em sua obra são 

apresentados três níveis de leituras: 

[...] sensorial, emocional e 
racional. O nível sensorial 
define-se no primeiro 
contato que temos com o 
texto ou situação, utilizando 
os sentidos (tato, olfato, 
visão). Estes sentidos 
fornecem uma percepção 
instantânea do mundo, 
provocando prazer ou 
recusa. O nível emocional 
nos leva a nossa própria 
interpretação e revela os 
sentimentos que sentiríamos 
se estivéssemos na situação 
retratada no texto. O nível 
racional, que é o mais aceito 
e considerado correto pelos 
intelectuais, busca a 
compreensão correta, a 
interpretação objetiva 
dentro da situação ou texto 
em leitura [...] (LOPES, 2012, 
p.1-2). 

 

Na compreensão de Freire 

(1994), a leitura deve ser construída 

a partir da observação subjetiva do 

leitor, junto ao texto e contexto do 

autor, ou seja, existe troca de 

informação e de formação entre o 

leitor e a leitura. 

Aponta-se que para ler e 

entender o contexto de um texto se 

faz essencial à interpretação a partir 

da leitura, sendo que: 

 

Ler significa ser questionado 
pelo mundo e por si mesmo, 
significa que certas 
respostas podem ser 
encontradas na escrita, 
significa poder ter acesso a 
essa escrita, significa 
construir uma que integra 
parte das novas informações 
ao que já se é 
(FOUCAMBERT, 1994, p. 5). 

 

Neste sentido, a leitura 

permite ao leitor compreender a 

mensagem a ele apresentada pelo 

texto e, assim, construir o seu 

conhecimento de forma a possibilitar 

a melhoria de sua própria formação, 

como é o caso dos acadêmicos de 

Direito. 

 

O que é Direito? 

A formação dos acadêmicos 

em Direito é fator dependente da 

leitura, isto porque, embora tenha 

sua origem na palavra oral, a escrita 

constituiu o fortalecimento desta 

Ciência Social. Assim: 

[...] dizendo que, à 
semelhança de tudo o que 
existe no plano da 
racionalidade, o direito tem 
formação a partir de um 
ponto histórico, embora a 
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régua do tempo tal não 
registre. Não há precisão 
com relação ao seu 
nascimento, mas é cediço 
que as normas jurídicas 
provêm da tradição oral, 
precedendo todas as 
cogitações filosóficas a 
respeito do direito. 

No princípio, a arte do bom e 
do justo era vista sob o 
prisma da inspiração divina, 
ou tinha como fonte a 
natureza, tendo por objetivo 
a busca da justiça, através de 
regras cogentes que 
divergiam das regaras éticas, 
morais e religiosas, tais 
como hoje as conhecemos. 
[...] (LIMA, 2012, p.2).  

 

Entende Cavalcanti (2011) que 

a noção de direito foi se 

consolidando com o decorrer dos 

séculos e, o ensino jurídico foi um 

dos fatores que auxiliaram para que 

ocorresse o seu desenvolvimento, 

sendo que a leitura é um importante 

fragmento deste processo evolutivo.  

Embora não tenha um conceito 

unânime, tem-se que o Direito é uma 

ciência e, como tal, possibilita aos 

acadêmicos uma formação 

especializada, a qual, certamente 

está ligada a leitura. 

Ainda segundo Cavalcanti 

(2011), entende-se que o Direito é 

um conjunto de normas que tratam 

do bem mais precioso dos indivíduos 

a proteção de seus direitos e, em 

especial, a preservação de sua 

liberdade. Mas, para que o Direito 

possa alcançar os objetivos traçados 

é importante que, os acadêmicos 

tenham uma excelente formação, 

sendo que a leitura tem importante 

papel neste contexto. 

 

A Importância do Ato de Ler na 

Formação dos Acadêmicos de 

Direito 

O hábito da leitura tem um 

importante papel no processo 

ensino/aprendizagem, em todos os 

níveis da educação, fator este que se 

revela essencial também no nível 

acadêmico, especialmente, em cursos 

como o Direito. 

Sobre a leitura, comenta-se 

que: 

Sabe-se, que, hoje é 
imprescindível uma escola 
de qualidade, que 
proporcione nos estudantes 
situações que favoreçam o 
desenvolvimento da leitura. 
Essa discussão traz à baila a 
polêmica que há sobre a 
prática de leitura entre 
brasileiros. Dentre as 
proporções levantadas pela 
ALB (Associação de Leitura 
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do Brasil), está posta a de 
que se lê muito pouco no 
Brasil, que o consumo de 
livros é incipiente e que 
professores reclamam da 
ausência de leitura entre os 
estudantes de nossas Escolas 
e Universidade (ALVES, 
2005, p.1). 

 

Enquanto que no 

entendimento de Moura e Vieira 

(2010), a leitura é tão fundamental 

para a formação acadêmica, 

especialmente, de cursos, como, por 

exemplo, o Direito como a própria 

escrita, no entanto, não se pode 

compreender a leitura somente como 

a decodificação de palavras, mas o 

entendimento do contexto que 

apresenta o texto lido. 

Sobre esta realidade, De Carli 

(2006), esclarece que a história de 

falta de leitura em todos os níveis da 

educação, inclusive no meio 

acadêmico brasileiro se relacionam a 

diversos fatores, como a falta de 

didática ou metodologia dos 

docentes para incentivar o ato de ler, 

ou ainda, a falta de interesse dos 

próprios acadêmicos na leitura.  

Neste sentido, tem-se que a 

importância do ato de ler no curso 

de Direito está diretamente ligada 

com a necessidade de construção e 

reconstrução de conhecimentos, que 

surgem no meio acadêmico com o 

uso da leitura. 

METODOLOGIA 

Este artigo teve como base 

uma pesquisa descritiva, a qual 

buscou informações junto a um 

público específico, no caso, os 

acadêmicos do 2º e 10º semestres 

de Direito da UNIC campus Floriano 

Peixoto. Sobre o entendimento do 

que vem a ser a pesquisa descritiva, 

tem-se que estas: 

[...] têm como objetivo 
primordial a descrição das 
características de 
determinada população ou 
fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações 
entre variáveis. São 
inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob 
este título e uma de suas 
características mais 
significativas está na 
utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de 
dados, tais como o 
questionário e a observação 
sistemática (GIL, 2002, 
p.42). 

 

A pesquisa descritiva, como 

anteriormente comentado, teve 

como base de identificação de 

dados os acadêmicos do curso de 
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Direito da UNIC campus Floriano 

Peixoto, que estudam no período 

matutino. Sendo que as informações 

foram coletadas a partir de um 

questionário com três questões que 

foram respondidas por 56 

(cinquenta e seis) acadêmicos, 

sendo 30 (trinta) do 2º semestre e 

26 (vinte e seis) do 10º semestre.  

No caso do método 

trabalhado neste artigo, a escolha 

foi pelo estudo de caso, que na 

interpretação de Yin (2005, p.33) é 

uma: “[...] estratégia de pesquisa 

que compreende um método que 

abrange tudo – tratando da lógica 

de planejamento, das técnicas de 

coleta de dados e das abordagens 

específicas à análise dos mesmos.”  

Para a coleta de informações 

se optou pelo questionário, porque, 

este vem a ser: 

[...] um instrumento de 
coleta de dados constituído 
por uma série ordenada de 
perguntas, que devem ser 
respondidas por escrito. O 
questionário apresenta 
vantagens como economia 
de tempo, obtém grandes 
números de dados, atinge 
maior número de pessoas 
simultaneamente, obtém 
respostas rápidas e 
precisas, há maior liberdade 
nas respostas, em razão do 

anonimato, há mais tempo 
para responder e em hora 
mais favorável (LAKATOS; 
MARCONI, 2002, p.65). 

 

A partir dos dados coletados, 

as informações foram compiladas e 

apresentadas em forma de gráficos 

com análises quali-quantitativas, 

segundo Vergara (2005, p.59): “É 

possível tratar os dados 

quantitativa e qualitativamente no 

mesmo estudo. Por exemplo, pode-

se usar estatística descritiva para 

apoiar uma interpretação dita 

subjetiva ou para desencadeá-la”. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As questões levantadas junto 

aos dois públicos pesquisados 

tiveram como objetivo identificar se 

os acadêmicos compreendem a 

importância da leitura para a sua 

formação em Direito. 

A primeira questão levantou 

se os acadêmicos pesquisados têm o 

hábito da leitura além dos textos 

relacionados ao Direito, os quais 

responderam: 
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GRÁFICO 01 – Possuem o hábito de ler além 
dos textos de Direito 
FONTE –  Acadêmicos do Curso de Direito 
Matutino UNIC (2012) 

 

O gráfico 01 buscou saber se 

os acadêmicos do curso de Direito 

que fizeram parte do estudo 

possuem o hábito de leitura, além 

dos textos exigidos pelo curso que 

constituem textos jurídicos, sendo 

que as respostas foram: dentre os 

acadêmicos do 2º semestre, 66,7% 

responderam que não e somente 

33,3% sim e no 10° Semestre 69,2% 

não e 30,8% sim. 

O que se pode concluir com os 

dados apresentados pelos 

pesquisados que os referidos 

acadêmicos em sua maioria não 

possui o hábito da 

leitura, o que pode 

dificultar a 

qualidade de suas 

atividades 

profissionais, visto 

que para 

Foucambert (1994), 

Freire (1994) e 

Martins (2004) a 

leitura é essencial 

em todos os níveis 

de estudo, 

especialmente, no meio acadêmico.  

Neste sentido, pode-se 

compreender que a falta de hábito de 

leitura é um problema que pode 

desqualificar a formação acadêmica, 

gerando problemas na capacitação 

profissional, que mais tarde pode 

gerar dificuldades no desempenho 

das atividades profissionais. 

Na questão 2, foi solicitado se 

os acadêmicos gostam que em seu 

curso de direito tenha leitura, os 

quais esclareceram: 
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GRÁFICO 02 – 

Gosta que o curso 

de Direito tenha 

leitura 

FONTE – 

Acadêmicos do Curso de Direito 

Matutino UNIC (2012) 

 

O gráfico 02 novamente 

evidencia a falta de hábito de leitura 

dos acadêmicos do curso de Direito 

da UNIC campus Floriano Peixoto, 

pois entre os acadêmicos do 2° 

semestre 60,0% responderam que 

não e 40,0% e os pesquisados do 10° 

semestre 42,3% responderam não, 

19,2% sim e 38,5% não 

responderam, ou seja, se absteram 

da resposta, apontando claramente 

que não possuem este hábito. 

Novamente, vê-se a falha na 

formação destes acadêmicos, posto 

que segundo Lima (2012) o curso de 

Direito tem sua base na leitura e na 

capacidade de interpretação textual, 

desta forma, quando os acadêmicos 

não leem acabam reduzindo a 

qualidade de sua formação e 

desenvolvimento profissional. 

A terceira questão identificou 

se os pesquisados acreditam que a 

leitura seja necessária para se 

tornarem bons profissionais do 

Direito, os quais responderam: 

 

 

GRÁFICO 03 – Para ser um bom profissional 
vê a necessidade de leitura no curso de 
Direito 
FONTE –  Acadêmicos do Curso de Direito 
Matutino UNIC (2012) 

 

O gráfico 03 reitera o que já 

foi observado a partir dos gráficos 

01 e 02, ou seja, a falta de hábito de 

leitura dos acadêmicos pesquisados, 

pois segundo o entendimento de 

63,3% dos acadêmicos do 2° 

semestre e 76,9% do 10° semestre 

não acreditam que para ser um bom 

profissional de Direito existe a 

necessidade de leitura no curso, 

enquanto que somente 36,7% do 2° 

semestre e 23,1% do 10° semestre 

compreendem a importância da 

leitura na sua formação profissional.  

36,7% 

23,1% 

63,3% 

76,9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2º Semestre 10º Semestre

sim

não



Ana Paula de Souza Santos 

Luciana Pereira Oliveira 

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva 

104 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

Ao compreender o 

entendimento de Moura e Vieira 

(2010), de que a leitura é a base 

fundamental para a formação 

acadêmica, enfatizando a formação 

no curso de Direito, tem-se a falta de 

conhecimento dos acadêmicos e a 

necessidade destes reverem seus 

conceitos, quanto à valorização da 

leitura. 

 

CONCLUSÃO 

Durante toda a avaliação 

teórica desenvolvida neste artigo, 

ficou evidente a importância da 

leitura na formação acadêmica e, de 

forma especial, no Direito, desta 

forma, quando se observou na 

pesquisa descritiva que os 

acadêmicos do curso de Direito da 

UNIC campus Floriano Peixoto, não 

têm o hábito de leitura, posto que 

não leem outros textos que não 

sejam os jurídicos, percebe-se uma 

carência neste grupo, que deveria ter 

sido diagnosticada há mais tempo, 

especialmente, para os que se 

encontram no 10° semestre, porém 

ainda é possível criar este hábito nos 

acadêmicos do 2° semestre. 

Observou-se na pesquisa que 

os acadêmicos pesquisados não 

gostam que o seu curso de Direito 

tenha leitura, o que novamente 

aponta para a fragilidade na 

formação destes futuros 

profissionais da área jurídica. 

Necessitando, novas metodologias 

dos docentes para o incentivo da 

leitura, no âmbito interdisciplinar.  

Ainda segundo os 

entrevistados, para ser um bom 

profissional do Direito não existe a 

necessidade de leitura no curso, 

constituindo esta uma das maiores 

dificuldades no desempenho das 

funções profissionais, bem como, na 

dificuldade na realização da prova da 

OAB – Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

A conclusão final deste artigo 

é que a precariedade da formação 

acadêmica do curso de Direito da 

UNIC campus Floriano Peixoto, bem 

como das demais instituições que 

oferecem este curso em 

Rondonópolis é a falta de hábito de 

leitura dos acadêmicos, além do 

desinteresse em buscar na leitura a 

construção de seu conhecimento 

jurídico, ético e social. 
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APÊNCIDE – QUESTIONÁRIO AOS 
ACADÊMICOS DO 2° E 10° 
SEMESTRE DE DIREITO DA UNIC 
CAMPUS FLORIANO PEIXOTO 

 

 

1. Fora as leituras do Direito você 
tem o hábito de ler? 

( ) sim 

( ) não 

 

2. Você gosta que seu curso tenha 
leitura? 

( ) sim 

( ) não 

 

3. Para que você seja um bom 
profissional, você vê a necessidade 
da leitura no curso de Direito? 

( ) sim 

( ) não 

 

 

 

 


