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RESUMO 

A leitura é, certamente, a fonte da construção de conhecimento em todos os 
campos científicos, fato este comum também na Ciência Jurídica, em que se 
apresenta ainda mais necessária, para a formação de bons profissionais do 
Direito. Assim, ao iniciar este artigo o objetivo geral foi avaliar a qualidade da 
relação dos acadêmicos de Direito da UNIC com a leitura. Para alcançar este 
objetivo foram desenvolvidas duas pesquisas uma bibliográfica e outra 
descritiva, com análise quali-quantitativa, quanto à realidade vivenciada pelos 
acadêmicos do 2º e 10º semestres matutino do curso de Direito da FAESP/UNIC. 
As coletas de informações possibilitaram avaliar que os acadêmicos têm um 
hábito de leitura ainda fragilizado pelos interesses pessoais, preferindo 
romances aos livros jurídicos, o que pode acarretar fragilização em sua formação 
devido à falta de leitura da ciência Jurídica. Observou-se, ainda, que os 
acadêmicos pesquisados não possuem o hábito de leitura e, desta forma, têm sua 
formação acadêmica fragilizada pela falta de interesse em frequentar a 
Biblioteca e ter o hábito de leitura, com ênfase para os livros jurídicos. Concluiu -
se assim, que a formação acadêmica pode ficar prejudicada, unicamente pela 
carência do hábito de leitura dos acadêmicos do curso de Direito, podendo 
ocorrer uma reversão desta realidade com um trabalho de incentivo do quadro 
docente para a frequência a Biblioteca e hábito de leitura.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Santos (2009), 

para os professores do ensino médio 

e ensino superior, os estudantes 

brasileiros passam por dificuldades 

no contexto da interpretação textual, 

isto porque a maioria não é um leitor 

assíduo. 

Citando Monteiro Lobato: “[...] 

‘Um país se faz com homens e livros’ 

[...]”, Bedê (2008, p.27), resgata a 

importância da leitura e, 

especialmente, a necessidade de 

incentivar a leitura, para que os 

estudantes tenham uma formação de 

melhor qualidade, seja na 

compreensão do que é apresentado, 

seja na construção de conhecimento. 

Assim, no presente artigo, são 

apresentados fatores relacionados à 

importância da leitura para a 

formação dos acadêmicos de Direito 

e sua relação com a biblioteca da 

instituição de ensino superior.  

O objetivo geral do presente 

artigo foi: avaliar a qualidade da 

relação dos acadêmicos de Direito da 

UNIC com a leitura. Como objetivos 

específicos apresentam-se: 

identificar a relação do acadêmico 

com a biblioteca da instituição; 

conhecer o tipo de leitura preferida 

dos acadêmicos do curso de Direito 

da Unic e identificar as principais 

obras lidas pelos alunos no campo 

jurídico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O hábito da Leitura 

De acordo com Sabino (2008), 

a sociedade na atualidade passa por 

um processo de complexidade em 

todos os campos, devido ao 

desenvolvimento tecnológico e às 

novas exigências com relação ao 

conhecimento e a todos os fatores 

que o envolve. 

 

O que significa leitura? 

Como esclarece Cavalcante 

Filho (2011) acerca do conceito de 

leitura, passa além da ideia de 

decodificar um código escrito e, por 

conta disso, não basta apenas 

conhecer palavras é preciso dar 

significado a elas. 

De acordo com Sá et al. (2009) 

conceitua-se a palavra ler, como: 

 

Se buscarmos a etimologia 
da palavra ler, do latim 
legere, encontraremos vários 
significados:  
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 Contar, enunciar as letras (o 
primeiro estágio - a 
alfabetização)  

 Colher (colher o sentido – 
Interpretar)  

 Roubar (acrescentar ao texto 
outros sentidos) (Sá et al., 
2009, p.2).  

 

Ainda segundo o 

entendimento de Sá et al. (2009) o 

texto pode apresentar diferente 

sentidos, sendo que sua 

interpretação varia de acordo com a 

individualidade de cada leitor, desse 

modo, cabe ao leitor formar a sua 

própria interpretação e não 

reedificar a do autor.  

Conforme Avelar (2008), o 

modo que a leitura é desenvolvida, 

varia de indivíduo para indivíduo, 

pois tem relação com o processo de 

construção, desconstrução e 

reconstrução de conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida.  

De acordo com análise de 

Sabino (2008), existem dois tipos de 

analfabetos, o primeiro são pessoas 

que não conhecem as palavras e o 

segundo, chamados de analfabetos 

funcionais, os quais não conseguem 

decodificar os códigos escritos, bem 

como possuem dificuldades para 

ações cotidianas como a 

compreensão de um filme ou análise 

dos acontecimentos diários em sua 

vida. 

Na avaliação de Sá et al. 

(2009), a interpretação textual se 

relaciona a uma leitura de símbolos 

que devem avaliar o contexto 

intratextual e intertextual, dando 

sentido ao que foi lido e apreciando 

a pluralidade do que foi escrito e 

construído enquanto novo 

conhecimento. 

Na interpretação de Freire 

(1994), a leitura é mais do que a 

decodificação de palavras é a 

compreensão do contexto em que o 

escritor e o leitor se encontram 

inseridos. 

 

Tipos e Níveis de leitura  

Segundo Cavalcante Filho 

(2011), existem diversos tipos de 

leituras, como a de higiene mental, 

utilizada como forma de 

entretenimento e lazer, sendo que os 

livros são de romance, revistas ou 

quadrinhos (na maioria das vezes 

leituras dinâmicas). A leitura técnica 

exige habilidade do leitor para sua 

interpretação, trazendo 

normalmente tabelas e gráficos, por 

fim, existe a leitura de estudo, que 
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possibilita ao leitor o acúmulo de 

dados e conhecimentos. 

Sá et al. (2009, p.4) esclarece 

que “[...] o leitor constrói sua 

recepção decifrando os diferentes 

níveis do texto. [...]”, partindo do que 

é simples para o que é complexo, 

para isso deve ter competências que 

são adquiridas com o hábito da 

leitura. De forma geral, em um 

primeiro contato com o texto, o 

leitor tem dificuldades em 

compreender o significado do que 

está lendo, precisando de uma 

leitura mais profunda, em alguns 

casos tendo a necessidade de reler 

diversas vezes, para alcançar maior 

nível de conhecimento sobre a 

abordagem. 

Segundo Avelar (2008), há 

três níveis de leitura: sensorial, 

emocional e racional. A primeira 

manifesta-se na infância, logo 

quando a criança tem o seu primeiro 

contato com o mundo exterior e 

precisa utilizar os sentidos como 

meio de se expressar.  

Há concordância com Avelar 

(2008) e a autora Aquino (2012) 

quando comenta que “a leitura 

sensorial inicia-se bem cedo em 

nossas vidas e nos acompanha por 

toda ela. Caracteriza-se pela leitura 

que fazemos por nossos sentidos. 

[...]”. É a partir da leitura sensorial, 

que o ser humano passa a conhecer e 

distinguir o que é de seu agrado ou o 

que lhe desagrada, sendo que estes 

sentimentos são inconscientes e, 

demonstram as preferências. 

Quanto ao segundo tipo de 

leitura, a emocional Avelar (2008), 

considera que esta origina a empatia, 

que se relaciona a capacidade que a 

pessoa tem de se colocar na posição 

de outra pessoa, ou mesmo, de um 

animal, objeto ou personagem de 

ficção. Neste sentido, tem-se que a 

leitura emocional se fundamenta na 

relação afetiva do leitor com a 

leitura, mas para que isto ocorra é 

preciso que este se disponibilize a 

entrar em outro mundo. 

Sobre o terceiro estágio de 

leitura, tem-se a compreensão de 

que: 

Desse ponto, 
quando há a total 
consciência do 
desligamento para 
a reflexão 
aprofundada do 
material lido 
proporcionado 
pelo emocional, 
acontece o 
processo de 
racionalização, 
onde tudo o que 
foi sentido e 
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externado é 
pensado e 
assimilado, 
tomando possível 
a construção do 
conhecimento. 
Começa a ser 
utilizada a leitura 
racional, que seria 
o último estágio 
para se 
desenvolver uma 
boa prática de 
leitura (AVELAR, 
2008, p. 8). 

 

Assim, na compreensão de 

Avelar (2007), a leitura racional 

constitui uma etapa que define o 

processo, apresentando sua 

capacidade reflexiva, em que o leitor 

relaciona o texto lido e a sua própria 

vivência, construindo de forma rica o 

conhecimento. É neste campo que 

ocorre a construção e reconstrução 

da leitura racional.   

No entendimento de Aquino 

(2012, p.49): “A partir destas 

reflexões, infiro que lemos como 

vivemos: num processo permanente 

de interação entre sensações, 

emoções e pensamentos e 

pensamentos. [...]”. Assim, com o 

objetivo de efetivar a leitura no 

cotidiano de uma pessoa é preciso 

que ocorra a expansão sensorial, 

emocional e racional e que a vontade 

de conhecer assuma um papel 

preponderante no cotidiano. 

 

Hábito da leitura 

De acordo com Cardoso e 

Pelozo (2007), o hábito de leitura 

possibilita à criança a construção de 

um mundo paralelo, todavia, este 

mundo das letras precisa ser 

apresentado de forma atrativa para 

que a criança tenha satisfação na 

leitura e desenvolva sua criatividade 

com o meio externo.  

No entendimento de Sabino 

(2008), a família é a primeira base 

de leitura para as crianças, sendo ela 

a desenvolver este hábito nos filhos, 

bem como, é a primeira sociedade 

em que a criança participa e precisa 

compreender o mundo a sua volta, 

sendo a leitura um excelente 

construtor deste conhecimento.  

Na interpretação de Freire 

(1994), quando a leitura é 

apresentada para a criança ela deve 

ser decifrada e trabalhada de forma 

que existe uma relação profunda da 

criança com os livros, para tanto é 

importante que a criança aprenda a 

ler contextos e não apenas textos, 

interagindo com o texto e 

construindo um novo conhecimento. 
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Entende-se que: 

O ser humano, sem que 
perceba, está rodeado pelo 
mundo da leitura. A criança, 
desde cedo, faz a leitura do 
mundo que o rodeia, sem ao 
menos conhecer as palavras, 
frases ou expressões, pois é 
próprio do ser humano 
desejar o conhecer, decifrar 
a curiosidade, de modo a 
refletir novos 
conhecimentos. Assim, o 
processo de leitura e escrita 
inicia-se antes da 
escolarização. A criança o 
adquire no âmbito familiar 
em seu convívio no meio 
social o interesse pelo ato de 
ler e de escrever (CARDOSO; 
PELOZO, 2007, p.2). 

 

Na análise de Sabino (2008), 

outra instituição que desempenha 

importante papel para que a criança 

possa ter o hábito da leitura é a 

escola, em que os professores 

precisam ter estratégias que 

instiguem a vontade de ler das 

crianças. Sendo que as estratégias 

para a criação do hábito de leitura 

não deve ser somente realizada pelo 

professor de Língua Portuguesa ou 

Redação, mas por todos os 

professores em um trabalho 

interdisciplinar, que leva a criança 

ao mundo mágico da leitura.  

Sabino (2008) comenta ainda 

a importância da relação escola-

família, para que a criança tenha 

oportunidades de contato com livros 

quando estiver em casa ou na escola, 

fazendo da leitura um hábito que 

possa se estender para toda a sua 

vida. 

Tem-se assim, que o hábito de 

leitura é essencial na infância para 

que no futuro a criança torne-se um 

leitor adulto, que vivencia novos 

conhecimentos a partir deste hábito, 

tornando-se um universitário mais 

empenhado e um profissional de 

sucesso. 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo foi 

desenvolvido a partir da estrutura de 

duas pesquisas uma teórica 

(bibliográfica) com a coleta de 

materiais secundários e outra 

prática (descritiva), com a coleta 

junto aos acadêmicos de Direito da 

Unic, com dados primários coletados 

a partir de um questionário com sete 

questões abertas e fechadas.  

De acordo com o 

entendimento de Cervo e Bervian 

(2002) a pesquisa descritiva vem a 

ser a investigação de um fenômeno, a 

partir de observação direta e por 

coleta de material por intermédio de 

uma pesquisa, que no caso deste 

estudo teve como formulário para a 
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coleta dos dados um questionário 

pré-elaborado e como foco de 

avaliação os acadêmicos do curso de 

Direito Matutino Faculdades de 

Ciências e Humanas Sobral Pinto-

FAESP/UNIC. 

No que se refere ao método 

este artigo se alicerçou em um 

estudo de caso, que segundo Yin 

(2005), constitui uma das principais 

fontes para identificar as 

características de um público 

específico, possibilitando o 

aprofundamento das investigações. 

Os dados (primários e 

secundários) foram analisados de 

forma a permitir que as 

pesquisadoras tivessem um amplo 

conhecimento sobre o tema e o 

público pesquisado, sendo que foi 

utilizada uma pesquisa quali-

quantitativa, que permitiu o 

aprofundamento das pesquisadoras 

no tema abordado, sendo que para 

Vergara (2005), este tipo de análise 

permite a construção de novos 

conhecimentos. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

A leitura é a fonte de 

conhecimento da qual os acadêmicos 

do curso de Direito devem estar 

aptos a buscar aprimorar seus 

saberes e construir conhecimento, 

pois segundo Cardoso e Pelozo 

(2007), a leitura faz parte da vida de 

todas as pessoas, especialmente dos 

acadêmicos. 

A primeira questão levantou o 

semestre em que os pesquisados 

cursam, com os seguintes dados: 

Gráfico 1 – Semestre do Curso de Direito 
que se encontra 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 

 

O Gráfico 1 apresenta que os 

acadêmicos do Curso de Direito do 2° 

semestre se demonstraram mais 

participativos, sendo que o 

percentual foi de acadêmicos do 2º 

com 74,1% e os acadêmicos do 10º 

semestre constituíram os demais 

formadores do povo com 25,9%. 

Importante salientar que dois 

motivos em especial podem 

constituir o motivo de maior 

participação do 2º semestre do curso 

de Direito, seja pelo fato dos 

0,0% 

74,1% 

0,0% 

0,0% 0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

25,9% 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10º
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acadêmicos mais participativos, 

também enfrentarem a dificuldade 

em realizar pesquisas de campo, no 

quesito participação dos 

pesquisados, o que gerou a 

solidariedade em fazer parte do 

estudo. Outro fato é que o 10º 

semestre está com a atividade de 

apresentação de TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso, o que reduziu o 

número de acadêmicos participantes 

deste estudo. 

O segundo Gráfico apresentou 

o gosto dos acadêmicos de Direito 

pela leitura. 

Gráfico 2 – Gosto pela leitura 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 

 

De acordo com o Gráfico 2, a 

pesquisa apresenta que 44,5% dos 

entrevistados gostam de ler, um 

índice baixo, pois a excelência é 

alcançada com um percentual de 

100%. Isto posto, tem-se o longo 

caminho a ser percorrido pelos 

professores no incentivo a leitura, e 

pelos jovens com o prazer de 

aprender. 

Para Aquino (2012), a leitura 

faz parte da vida das pessoas e 

constitui um elemento motivador 

para outras descobertas e 

construção de conhecimento, já no 

entendimento de Bedê (2008), a 

leitura é importante para todos os 

cursos, mas vital para o curso de 

Direito. 

Neste sentido, observa-se que 

a leitura deve fazer parte de toda a 

vida das pessoas, sendo 

importante desde a fase 

infantil, quando a criança 

inicia a aprendizagem da 

primeira palavra, até a fase 

adulta, especialmente, 

quando cursa Direito. 

No que se relaciona 

ao tipo de leitura que interessa os 

acadêmicos de Direito, estes 

comentaram: 

 

 

 

 
 
 
 
 

44,5% 

22,2% 

33,3% 

0,0% 

sim, muito sim, pouco sim, às vezes não



 

Andressa Caroline da Costa Neves 

Luciana Marques de Souza 

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva 
115 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

 

 
 
Gráfico 3 – Tipo de leitura de interesse 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 

 

Segundo o Gráfico 3, a 

pesquisa realizada na FAESP/UNIC-

Rondonópolis entre os acadêmicos 

do curso de Direito, observou-se que 

os gêneros de texto que mais lhe 

interessam é o romance com 33,4% 

um percentual significativo em 

relação a jurista 26,6%; auto ajuda 

20,0% e outras ciências 20,0%. 

É preciso salientar que todo e 

qualquer tipo de leitura é fator 

construtor de conhecimento, porém, 

os acadêmicos de Direito necessitam 

ter um especial apreço pela leitura 

jurídica, o que se demonstra 

complexo e, por vezes, 

especialmente, nos primeiros 

semestres do curso de Direito é algo 

difícil de ocorrer, motivo que gerou 

maior interesse por outros tipos de 

leituras, como o próprio romance.  

Sobre as cinco principais 

obras lidas, os pesquisados 

apresentaram: 

OBRAS  OBRAS  
50 Tons de 
Cinza  

4 O Conde de 
Monte Cristo  

1 

A Arte de 
Argumentar  

1 O Controle 
Judicial de 
Políticas 
Públicas 

1 

A Cabana  3 O Cortiço  1 
A Era do 
Direito  

1 O Espião que 
veio do Frio   

1 

A Última 
Música  

3 O Ilusionista  1 

Ágape  2 O Menino que 
Roubava Livros  

1 

Água para 
Elefante  

3 O Mundo de Sofia 1 

Amanhecer 1 O Príncipe de 
Maquiavel 

6 

Ano Luz  1 O que é 
Homossexualida
de   

1 

Antígona  2 O Símbolo 
Perdido  

1 

Assim falou 
Zaratrista   

1 Palavras 
Positivas  

1 

Calisto – 
Trilogia da 
Meia Noite I 

1 Pedagogia do 
Oprimido   

1 

Como a 
Mente 
Funciona 

1 Pijama Listrado  1 

Como Viver a 
Dois  

1 Ponto de 
Impacto  

1 

Controle 
Constitucion
al  

1 Querido John  4 

Criação 
Imperfeita   

1 Tempos de 
Esperas  

1 

Demanda e 
Oferta  

1 Terra de 
Sombras  

2 

Deus, um 
Delírio  

1 Tráfico de 
Pessoas  

1 

Diário de 
uma Paixão  

1 Tributário  1 

Direito 
Financeiro 

1 Um Dia Após o 
Outro   

1 

Dom 
Casmurro  

2 União 
Homoafetiva   

1 

Esse Inferno 
Vai Acabar  

1 Vigiar e Punir  1 

Guia 
Politicament
e  

1   

33,4% 

20,0% 

26,6% 

20,0% 

romance autoajuda jurídica outras ciências
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Harry Potter 2   
História Do 
Mato Grosso  

1   

Impunidade  1   
Introdução 
ao Direito  

1   

Mudanças 
Significativas 

1   

Total 
Parcial 

4
1 

 3
1 

Total Geral 7
2 

Tabela 1 – Cinco principais obras lidas no 
ano 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 

 

Segundo a Tabela 1, os 

acadêmicos do curso de Direito que 

fizeram parte da pesquisa leram no 

último ano 72 (setenta e dois) títulos 

diferentes, com destaque para “O 

Príncipe” de Maquiavel (leitura 

obrigatória para o curso de Direito); 

“Querido John” e “50 Tons de Cinza”, 

evidenciando claramente a 

preferência na leitura por livros de 

romances, muito embora as leituras 

solicitadas em sala de aula, também 

estejam presentes. 

A preferência pelo romance 

entre os acadêmicos entrevistados se 

acentua quando questionados sobre 

a obra lida, sendo que esta tendência 

pode ocorrer devido à própria idade 

dos entrevistados, visto que a 

maioria é muito jovem, bem como o 

fato de ser do sexo feminino, que 

aponta para o interesse em obras de 

romance. 

Quanto às principais obras 

jurídicas lidas, os acadêmicos 

apontaram: 

OBRAS 
JURÍDICAS 

 OBRAS 
JURÍDICAS 

 

A Cidadania do 
Brasil   

1 Direito 
Financeiro – 1  

1 

A República  1 Direito Penal  2 
As Penas 
Restritivas do 
Direito  

1 Direito 
Processual do   
Trabalho  

1 

Ciências 
Políticas 

2 Dos Delitos e 
das Penas   

1 

Código do 
Consumidor    

1 Estatuto e 
Regime da OAB 

2 

Constituição 
Federal   

3 Guarda 
Compartilhada  

1 

Criminologia e 
suas Ciências   

1 Introdução ao 
Direito   

2 

Cultura: um 
Conceito 
Antropológico  

1 O Príncipe de 
Maquiavel 

3 

Direito 
Administrativo  

3 Os Princípios 
Fundamentais: 
a Dignidade 
Humana  

1 

Direito 
Bancário  

1 Penas 
Alternativas  

1 

Direito Civil  5 Psicologia 
Jurídica  

2 

Direito Civil 
Brasileiro Parte 
Geral  

1 Separação e 
Mediação  

1 

Direito 
Constitucional  

5 Teoria da 
Argumentação 
Jurídica  

2 

Direito das 
Coisas  

1 Teoria Geral do 
Direito  

3 

Direito De 
Família  

3 Teoria Geral do 
Estado  

1 

Direito do 
Trabalho  

2 Usucapião  1 

Direito 
Empresarial  

1 Vigiar e Punir 2 

Total Parcial 33  27 
Total Geral 60 

Tabela 2 – Cinco principais obras jurídicas 
lidas no ano 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 
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Quando questionados sobre as 

cinco principais obras jurídicas lidas 

no ano, os acadêmicos do 2° e 10° 

semestres de Direito da 

FAESP/UNIC, as cinco obras mais 

citadas foram, segundo a Tabela 2: 

Direito Civil e Direito Constitucional 

com cinco menções e Constituição 

Federal; Direito de Família; O 

Príncipe de Maquiavel e Teoria Geral 

do Direito com três apontamentos 

foram os mais citados. 

Observa-se que a obra “O 

Príncipe de Maquiavel”, foi citada na 

Tabela 1 como a mais lida e na 

Tabela 2 encontra-se como as 

principais obras lidas, na área 

jurídica, fato este evidenciador 

dentre outros fatores que os 

acadêmicos participantes do estudo 

não dominam totalmente o 

entendimento do que venha a ser 

uma obra jurídica. Porém, esforçam-

se para um princípio de leitura, o 

que pode ser considerado positivo.  

Quando avaliada a relação dos 

acadêmicos do curso de Direito com 

a Biblioteca, tem-se: 

A relação dos acadêmicos no 

curso de Direito com a Biblioteca da 

instituição é tão complexa, quanto a 

sua relação com a leitura, sendo que 

se percebeu a falta de hábito de 

leitura e de frequentar a biblioteca 

da instituição, como se observa no 

Gráfico 4: 

Gráfico 4 – Número de frequência na 
Biblioteca por semana 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito UNIC 
(2012) 

 

O índice mais elevado é de 

48,1% de acadêmicos de Direito que 

apontaram frequentar a Biblioteca 

somente uma vez por semana; 

enquanto 29,6% frequentam entre 2 

e 5 vezes por semana; 14,8% mais de 

cinco vezes e 7,5% nenhuma. 

Observa-se no Gráfico 4, a 

fragilidade da relação acadêmico do 

curso de Direito com a Biblioteca e, 

consequentemente, com a leitura, 

gerando pontos desfavoráveis para a 

formação qualitativa destes 

profissionais da linha jurídica, posto 

que a frequência a Biblioteca está 

diretamente ligada com o nível de 

leitura e a boa formação acadêmica, 

como revela Bedê (2008), ao citar a 

7,5% 

48,1% 29,6% 

14,8% 

nenhuma somente 1 vez entre 2 e 5 vezes mais de 5 vezes
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necessidade de leitura para os 

profissionais do Direito, como, é o 

caso dos Advogados. 

No que se refere à quantidade 

de livros que pega na Biblioteca por 

semana, os pesquisados 

comentaram:  

Gráfico 5 – Quantidade de livros que 
pega na Biblioteca por semana 
Fonte: Pesquisa no Curso de Direito 
UNIC (2012) 

 

Como esclarece o Gráfico 5, 

observa-se que 48,2% dos 

estudantes entrevistados quando 

perguntados sobre quantas vezes por 

semana pegam o livro na Biblioteca 

da instituição, revelam que pegam 1 

livro somente por semana, um fato 

preocupante, posto que a base do 

Direito é a leitura e a interpretação 

dos códigos escritos. 

A leitura para os formandos do 

curso de Direito é a base da 

qualidade de sua profissionalização, 

neste sentido, quando estes não 

frequentam a Biblioteca, ou mesmo, 

não têm boa relação com a leitura, 

especialmente, de obras jurídicas, 

tem-se uma falha na formação 

acadêmica, que poderá afetar estes 

profissionais no desempenho de suas 

funções, mesmo após a formação.  

Salienta-se assim, que 

a relação dos acadêmicos do 

Curso de Direito que 

participaram do estudo com 

a Biblioteca não é positiva, 

sendo importante que a 

partir deste dado, os 

professores busquem um novo 

posicionamento metodológico e 

didático de incentivo a leitura e 

frequência a Biblioteca da 

instituição, estreitando as relações 

com os livros e, consequentemente, 

com a leitura. 

 

CONCLUSÃO 

Sabendo que a leitura é 

essencial para todas as pessoas, em 

especial, para os acadêmicos do 

Curso de Direito, este estudo 

observou que a qualidade da relação 

dos acadêmicos de Direito da UNIC 

com a leitura é precária, ocorrendo 

um processo de não compreensão 

acerca da importância do ato de ler, 

18,5% 

48,2% 

29,6% 

3,7% 

nenhum somente 1 livro entre 2 e 5 livros mais de 5 livros
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para a formação acadêmica e 

profissional. 

No que se relacionou a 

avaliação dos acadêmicos alvo do 

estudo com a Biblioteca da 

instituição se observou um problema 

ainda maior, posto que eles não 

tenham o hábito de frequentar a 

Biblioteca, mesmo que existam 

inúmeras obras no campo do Direito 

e outras ciências que possam 

aumentar a qualidade de sua 

formação. 

Quanto ao tipo de leitura 

preferida dos pesquisados se 

observou que é o romance, 

evidenciando que o interesse dos 

acadêmicos pesquisados ainda não é 

sua formação acadêmica e 

profissionalização, sendo que este 

fato pode ser explicado devido a 

baixa idade observada entre os 

pesquisados e, consequentemente, a 

falta de compreensão que é 

necessário boa relação com a leitura 

jurídica para o alto nível da 

formação e profissionalização.  

Ao serem questionados com 

relação às principais obras lidas, 

dois livros se destacaram “O Príncipe 

de Maquiavel” e “50 Tons de Cinza”, 

sendo o primeiro um clássico de 

excelente qualidade literária e, 

porque não dizer jurídica e o 

segundo apenas um romance que se 

desponta como um dos mais lidos na 

atualidade, com texto pobre e 

extremamente sensual. 

Concluiu-se finalmente, que os 

acadêmicos do Curso de Direito 

matutino da FAESP/UNIC, não estão 

envolvidos com a leitura e não 

conhecem a importância do ato de 

ler, compreendendo textos e 

contextos para sua formação 

acadêmica e profissional. 
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