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RESUMO 
 
A temática deste artigo busca desenvolver o papel central da leitura no cotidiano de um 
profissional do direito. Mas antes, definimos “O que é Direito” em forma simples, porém, 
precisa nas colocações do eventual termo, com o objetivo de tornar enfáticas as 
definições e tentar entender o que vem a ser o Direito não só para os profissionais da 
área jurídica, mas principalmente para a sociedade, pois o direito está interligado com a 
sociedade. Para desenvolver o tema, foi preciso esclarecer o Perfil do Profissional do 
Direito durante a carreira jurídica, portanto, com o propósito de introduzir e comentar 
“o que é a leitura” na concepção jurídica e mostrando os pontos importantes de como 
tornar um profissional altamente qualificado. O objetivo desta temática é para obter 
uma excelente formação da carreira jurídica. Sendo assim, surgiu a seguinte pergunta: 
será que os profissionais estão atuando de maneira consciente na sociedade? Para 
enfatizar e trazer o melhor resultado houve colaboração de uma fonte de pesquisa, o 
questionário, com a seguinte abordagem se o profissional da área jurídica possui “o 
hábito da leitura”. Foi uma pesquisa bastante significativa e satisfatória.  
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INTRODUÇÃO 

 A lógica desse trabalho é trazer a 

importância da leitura na área jurídica e 

diferir a essência do Direito e da Leitura. 

Ao abordar no texto, os princípios 

fundamentais de uma boa formação 

jurídica, deve adotar a seguinte 

pergunta: De que maneira os 

profissionais do Direito vão atuar de 

forma consciente na sociedade? Com 

base nesta questão, introduzimos uma 

pesquisa com o objetivo de saber o grau 

de leitura dos profissionais. E o 

resultado foi satisfatório e muito 

abrangente. 

      Enfim, percebe-se que a leitura é a 

base mais importante para formar um 

profissional consciente.  

1. O que é Direito? 

      De modo geral, trazer uma definição 

do Direito torna-se muito complexo e, ao 

mesmo tempo, um processo sem fim. 

Afinal o que é Direito? Qual é a relação 

do Direito e a Sociedade? Segundo 

Venosa, (2010) a palavra direito 

intuitivamente nos outorga a noção do 

que é certo, correto, justo, equânime. 

      O direito por ser uma ciência milenar, 

para Klabin (2004), começa com a 

própria civilização, pois onde existe 

sociedade humana organizada, aí há 

também direito: ubis societas ibi jus. Esse 

é o ponto em que o direito está 

interligado com a sociedade. Dando 

continuidade a Klabin (2004), na 

Antiguidade, os romanos, com efeito, 

foram o primeiro povo civilizado a fazer 

do direito objeto de estudo 

especializado e sistemático, chegando a 

estabelecer definições e classificações 

dos fenômenos jurídicos válidas ainda 

até hoje e constituindo as bases do 

direito privado de vários povos 

modernos. Segundo Venosa (2010), o 

direito é um fenômeno histórico. Nesse 

sentido, Dimoulis (2010) cita Platão que, 

em sua visão, o direito consiste na busca 

de justiça, ou seja, é definido como regra 

que indica o justo. 

      Assim afirma que: 

O direito é necessário. A 
sociedade não existe sem ele. 
Não se trata de uma criação 
abstrata. O direito não 
sobrevive entidades abstratas. O 
Direito concretiza-se na 
sociedade. Há toda uma 
atividade racional orientada 
para a criação do Direito. 
(VENOSA, 2010, p.6,) 
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      Dentro dessa perspectiva sociológica, 

essa é uma afirmação clara que um não 

existe sem outro. Andam lado a lado. Um 

sobrevive do outro. Daí entra a questão 

de como entender âmbito da definição. O 

que é Direito?  

      Em síntese Dimoulis (2007), diz que 

a posição da universalidade é formulada 

com um brocardo no idioma latim: ubi 

societas ibiius (onde há sociedade há 

direito). Mesmo um dos mais inovadores 

sociólogos do direito, o alemão Niklas 

Luhmann (1927-1998) adota essa tese e 

afirma: “Nunca existiu sociedade sem 

direito” (LUHMANN, 1997, p.583). 

      E, para enfatizar este 

posicionamento, Venosa (2010), define 

no sentido de um fenômeno, sua 

natureza, sua essência. Dada essa 

equivocidade do vocábulo, definir 

Direito é algo complexo, pois 

dificilmente será sintética e 

compreensível uma definição que 

abranja o Direito em todas as suas 

acepções. 

      Trazer uma definição etimológica de 

Direito é adotar regra e interpretar às 

normas. Assim Dimoulis (2007), antes 

de dar a definição, devemos nos 

perguntar o que as pessoas entendem 

como direito. Este entendimento não é 

uma tarefa nada fácil, pois 

independentemente de pessoas comuns 

ou operadores do direito, ambos 

possuem definições diferentes e 

controvertidas, ou seja, o direito 

significa controvérsia. E continuando 

com o mesmo silogismo Dimoulis 

(2007), nas palavras de Nino (1983) e 

Villa (2004), o direito faz parte dos 

conceitos controvertidos porque a sua 

definição está vinculada a ideias 

filosóficas e políticas que possuem forte 

carga emotiva e em relação às quais não 

é fácil obter um acordo. De fato, não é 

esclarecer somente os preliminares do 

direito, mas buscar a relação do direito 

com a sociedade.  

      E, dessa forma, traz uma acepção 

que: 

O direito – complexo como é, 
com múltiplas facetas que 
constituem uma das suas 
maiores dificuldades e exigem 
dos seus cultores, mais do que 
qualquer outro ramo de 
conhecimento, uma variedade 
enorme de qualidades, por 
vezes um tanto contraditórias – 
pode ser visto a muitas luzes, 
sob muitos ângulos, e 
nomeadamente pode ser objeto 
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de indagação filosófica, que não 
é mais do que a Filosofia 
aplicada a este setor particular 
do mundo e da vida. (TELLES, 
2001, p.14 apud VENOSA, 2010, 
p.4) 

      Nessa linha de compreensão, o 

direito propriamente dito torna um 

marco de transformações, por esse 

motivo ele é tão complexo e sistemático. 

Para Venosa (2010), por outro lado, o 

direito requer percepção global, a qual 

apenas anos de estudo propiciarão. Essa 

visão abrangente ou concepção global é 

indispensável ao raciocínio jurídico e à 

elaboração de normas. Desta maneira, 

para Dimoulis (2007), o direito é um 

conjunto de regras que indicam aquilo 

que devemos (ou não devemos) fazer. 

Em outras palavras, o direito estabelece 

sempre um dever ser, uma série de 

mandamentos que devem ser seguidos 

pelos destinatários. Há dois tipos de 

direito no âmbito geral: o direito natural 

e o direito positivo. O primeiro se refere 

o direito natural é o direito que nasce 

com o homem, independentemente das 

regras que as utilizam, e o segundo é o 

direito positivo é um tipo de direito 

criado e escrito pelos homens, ou seja, 

através de normativos e legislação 

tornam individualizados e os regimentos 

serão seguidos ou cumpridos. Em uma 

hipótese bem abrangente Venosa 

(2010), mais modernamente, muitas 

teorias procuraram distinguir esses dois 

campos, sem que se atingisse um ponto 

comum e sem que, na prática, se 

apresentassem resultados eficientes. 

      Em regra, o direito é um termo 

abstrato, jamais encontrará uma 

definição exata, o primeiro passo para 

sua peculiar compreensão é buscar o 

ordenamento jurídico dentro das 

acepções jurídicas. E para retratar esse 

desfecho e sob aspecto geral Venosa 

(2010), o direito se apresenta em três 

acepções. Como regra de conduta 

obrigatória, que se traduz no direito 

objetivo; como um sistema ordenado de 

conhecimentos, o que se traduz na 

ciência do direito; e como uma faculdade 

que a pessoa tem de agir para obter de 

outrem o que entende cabível, o direito 

subjetivo.  

      Enfim, hoje podemos confiar na 

aplicabilidade do direito na sociedade? 

Na concepção de Dimoulis (2007), o 

direito moderno está em crise! Há 

décadas, alguns conhecidos teóricos 

afirmam que o direito atravessa uma 

gravíssima crise porque não consegue 

cumprir com as promessas; torna-se 

caótico, inflacionário, ultrapassado, 

ineficaz e, frequentemente, injusto. Este 
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posicionamento difere que não basta 

tornar o direito uma mera teoria a ser 

estuda e compreendida, mas uma forma 

dos operadores do direito buscar de 

forma consciente aplicar com justiça a 

maneira correta a favor dessa sociedade 

que tanto contribui com a 

transformação do direito. 

2. Perfil do Profissional do Direito 

      Primeiramente precisamos saber o 

que é perfil? Etimologicamente, o 

lexicógrafo Amora (2008) considera o 

termo perfil como aspecto, 

representação de um objeto visto de um 

dos seus lados; descrição dos traços 

característicos de alguém. 

      De fato, neste trabalho abordaremos 

características básicas do profissional do 

direito e se atuam de forma consciente 

na sociedade. 

      Antes de entrar no mercado de 

trabalho e de tornar o futuro operador 

do direito é por suma responsabilidade 

saber da importância da atuação como 

um jurista. E para retratar com mais 

eficácia, Dimoulis (2007) diz que isso é 

necessário porque o esforço para 

conhecer e aplicar o direito é tão grande 

que, muitas vezes, quem estuda e 

trabalha na área jurídica se perde com 

detalhes e deixa de refletir sobre alguns 

problemas centrais, que podem ser 

resumidos em uma frase: qual é função 

social do direito? Isso obriga a olhar o 

direito “de fora”. E com base nestas 

palavras o papel de um profissional do 

direito é ter uma visão global e deixar de 

ser mais técnico, e principalmente é 

buscar todo conhecimento do Direito e 

da sociedade.  

O jurista deve continuamente se 
valer dos princípios de outras 
ciências. Talvez o maior pecado 
do operador do direito ou de 
qualquer profissional no campo 
social seja a cultura geral 
reduzida, a visão obliterada da 
sociedade que rodeia. Não há 
atividade profissional; não há 
ciência que exija mais 
conhecimento cosmológico do 
que o Direito. (VENOSA, 2010, 
p.7) 

      Dando ênfase nesta declaração, o 

profissional do direito enfrentará uma 

tarefa árdua, pois irá requerer sempre 

dedicação e esforços nos estudos das 

normas jurídicas. Hoje a sociedade é 

abarcada em novos fenômenos sociais e 

novas tecnologias, ou seja, estamos em 

processo de transformação. Portanto, 

mais exigências no mercado de trabalho. 

No âmbito desta questão o profissional 

do direito deve ter em mente a 
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importância da área jurídica. Pois, o 

direito é moral e ética. 

      Segundo Baroni (2001), de algumas 

décadas para a atualidade, passou-se a 

entender que o aspecto mais importante 

à formação do profissional estaria 

residindo no estudo do Direito como 

ciência, ou como a melhor técnica de 

perseguir e fazer justiça para cidadania. 

O profissional do direito possui uma 

grande responsabilidade com a 

sociedade, tendo como o objetivo de 

promover justiça. Ao decorrer de sua 

formação o recém-formado passa por 

uma forte pressão, não será uma tarefa 

nada fácil, pois esta profissão é uma 

fonte mediadora de ininterruptos 

estudos, ou seja, o profissional de direito 

por nenhum momento deixará de 

estudar, sendo que estudo será à base de 

uma excelente formação.  

      Hoje há uma preocupação até 

emergente com relação de profissionais 

que não buscam conhecer e aplicar de 

forma correta as leis, pois, não possuem 

o hábito de interpretar, ou melhor, de 

ler. Durante a faculdade, os futuros 

profissionais de Direito se limitam no 

hábito da leitura e da interpretação. 

Dando ênfase nesta questão para Venosa 

(2010) não haverá espaço para os 

medíocres, para aqueles que se 

contentam com horizontes restritos, 

para os que se acomodam com o 

conhecimento superficial; para os que 

não contestam a verdade 

aparentemente; para os que se 

amesquinham com as injustiças; para os 

que se escondem nas crises; para os que 

não buscam permanentemente 

desvendar o mistério do Homem e das 

estruturas políticas e sociais por ele 

criadas. 

      Um profissional de direito consciente 

é um conhecedor da constituição, das 

leis, ter um impecável vocabulário tanto 

jurídico, como convencional, conjugar 

bem os verbos e dominar totalmente a 

língua portuguesa, contudo, esse 

profissional terá por muitas vezes se 

expressar em textos judiciais e 

argumentar com precisão as normas 

jurídicas. Portanto, o que capacita 

realmente e constrói uma sólida 

profissão do direito é a leitura. 

      De fato, qual é o papel verdadeiro de 

um profissional do direito na sociedade? 

Primeiramente ser uma pessoa íntegra 

tanto pessoal como profissional, buscar 

dedicar com muita categoria a sua 

profissão e tornar o seu trabalho com 

honestidade e eficácia. A sociedade em 
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termos de profissão é muito exigente, ou 

seja, o profissional de direito terá que 

ser capaz de analisar toda e qualquer 

situação que traduz a realidade e acima 

de tudo ter postura e respeito como um 

profissional. 

      Por fim, para ser um profissional de 

direito é um processo demorado, porém, 

recompensador. O sucesso é merecedor 

pra quem faz dessa profissão uma 

grande missão. 

3. O que é leitura? 

      A leitura é um conhecimento que está 

ligado a várias coisas que não 

conseguimos imaginar imediatamente. É 

o ato de ver que está representado por 

escritas, sons, símbolos etc. Segundo 

Martins (2003), sem dúvida o ato de ler 

é usualmente relacionado com a escrita 

e o leitor visto como decodificador da 

letra. Bastará, porém decifrar palavras 

para acontecer à leitura? A leitura é algo 

pessoal, pois a cada dia é uma nova 

experiência, por meio desta podemos 

alternar conhecimento porque as 

palavras nos possibilitam a isto e com o 

domínio da palavra podemos construir, 

modificar e desmanchar o que 

sonhamos para um mundo melhor.  

      Desta forma afirma que: 

Quando começamos a organizar 
os conhecimentos adquiridos, a 
partir das situações que a 
realidade impõe e da nossa 
atuação nele; quando 
começamos a estabelecer 
relações entre as experiências e 
a tentar resolver os problemas 
que se nos apresentam – aí 
então estamos procedendo 
leituras, as quais nos habilitam 
basicamente a ler tudo e 
qualquer coisa. Esse seria, 
digamos o lado otimista e 
prazeroso do aprendizado da 
leitura. (MARTINS, 2003, p.17) 

      Partindo dessa reflexão a leitura é 

uma grande oportunidade para decifrar 

o conhecimento de forma geral com a 

visão do mundo. É a única fonte de 

quebrar o limite do aprendizado. 

Partindo dessa concepção de Martins 

(2003), aprendemos a ler a partir da 

primeira relação com o mundo, 

aprendemos a ler lendo, vivendo. 

Quando estabelecemos relações nas 

nossas experiências e tentamos resolver 

problemas estamos começando a ler 

porque vamos ler o que nos interessa 

e/ou a ler qualquer assunto.  

      As possibilidades são grandes que 

quando lemos temos a sensação que o 

mundo está acessível. A leitura é 

realizada quando há relação entre o que 

foi lido com o objetivo. Ao ponto que se a 
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leitura fosse algo da nossa rotina as 

dúvidas que temos pra escrever tais 

palavras talvez não às tivesse, pois o 

hábito de ler diversifica e amplia nossos 

conhecimentos.  

      Afinal, o que é leitura? Segundo 

Martins (2003), a despeito de todas as 

tentativas de uma visão sistemática e 

metódica, se nos perguntarmos o que é, 

o que significa a leitura para nós 

mesmos, certamente cada um chegará a 

uma resposta diferenciada. Isso porque 

se trata, antes de mais nada, uma 

experiência individual, cujos limites não 

estão demarcados pelo tempo em que 

nos detemos nos sinais ou pelo espaço 

ocupado por eles. 

      Porém, a leitura traz vários 

parâmetros sobre o seu conceito, 

enquanto, Freire (2003), a compreensão 

do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações 

entre o texto e o contexto. Desta forma, a 

leitura proporciona vários 

questionamentos de como é preciso 

saber a ler. Martins (2003), a leitura vai, 

portanto, além do texto (seja ele qual 

for) e começa antes do contato com ele. 

O leitor assume um papel atuante, deixa 

de ser mero decodificador ou receptor 

passivo. E o contexto geral em que ele 

atua, as pessoas com quem convive 

passam a ter influência apreciável em 

seu desempenho na leitura. 

      Cabe ressaltar que a leitura deve 

primeiramente entender o seu processo, 

ou seja, de como se desenvolver, 

interpretar e compreender o que está 

sendo lido. Não basta só ler, mas 

compreender o seu contexto. Cada leitor 

precisa descobrir suas próprias técnicas 

de leitura. Entra em questão, a pessoa 

que lê possui uma interpretação melhor 

do assunto, agora a pessoa que não tem 

o hábito da leitura não consegue 

interpretar na íntegra o assunto. É um 

fato preocupante na sociedade da 

pessoa não ter o hábito de ler, pois sobe 

gradativamente essa questão. 

      Para enfatizar este ponto Martins 

(2003), expões que o propósito é 

compreender a leitura, tentando 

desmistificá-la, por meio de uma 

abordagem despretensiosa, mas que 

permita avaliar aspectos básicos do 

processo, dando margem a se conhecer 

mais propriamente o ato de ler. 

Enquanto Aquino (2012), argumenta 

que é admissível falar que as discussões 

acerca da leitura algumas vezes 

concorrem a um mesmo ponto, outras se 

distanciam há a valorização da leitura 
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como compreensão; ainda existem 

conceitos, ideias e práticas isoladas que 

a concebem como decifração. E para 

fechar esta abordagem ao afirmar que: 

Assim, criar condições da leitura 
não implica apenas alfabetizar 
ou propiciar acesso aos livros. 
Trata-se, antes, de dialogar com 
o leitor sobre sua leitura, isto é, 
sobre o sentido que ele dá, 
repito, a algo escrito, um 
quadro, uma paisagem, a sons, 
imagens, coisas, ideias, 
situações ou imaginárias. 
(MARTINS, 2003, p.34) 

      Entretanto, não é à toa que se denota 

a importância da leitura, pois é o único 

meio que se leva para o aprendizado e 

para uma visão global. 

4. A importância da leitura no curso 

de direito 

      Antes de iniciar a carreira jurídica, o 

acadêmico de direito deve 

primeiramente gostar de ler muito, pois 

pouco não será o suficiente para uma 

excelente interpretação das normas 

jurídica.  

      A leitura é o caminho mais propício 

para um conhecimento amplo e 

satisfatório, no curso de direito, a leitura 

é a ferramenta mais eficaz para uma boa 

formação. O direito é altamente 

sistemático, requer uma interpretação 

bem aplicada e argumentada. Segundo 

Petri (2012), direito é linguisticamente 

específico. Enquanto par Dimoulis 

(2010), todas as fontes do direito são 

redigidas em idioma português. Isso 

corresponde, aliás, a uma obrigação 

constitucional: “A língua portuguesa é o 

idioma oficial da República Federativa 

do Brasil” (art. 13, caput,da Constituição 

Federal).  Ainda uma vez, nas palavras 

do autor: 

O português não é o único 
idioma que o operador jurídico 
deve dominar. Os regulamentos 
e a doutrina jurídica de muitos 
países apresentam grandes 
semelhanças com o direito 
brasileiro e, por essa razão, são 
utilizados na vida forense e, 
principalmente, nas pesquisas 
teóricas. Quem deseja ampliar e 
aprofundar o conhecimento 
jurídico deve adquirir a 
capacidade de ler em outros 
idiomas. (DIMOULIS, 2007, 
p.158) 

      O autor deixa claro que não basta 

dominar a língua portuguesa, e sim 

tornar o seu conhecimento mais elevado 

do direito. Um operador do direito deve 

possuir uma visão do mundo, ele deve 

incessantemente buscar a leitura como 

seu principal foco. Dando mais ênfase na 

colocação de Dimoulis (2007), O direito 

é um idioma de poder.  No direito tudo é 

presumido na interpretação. Por isso 
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que é fundamental aperfeiçoar o 

conhecimento por meios de leituras. 

      Por sua vez Petri (2012), diz que o 

mundo do Direito é o mundo da 

linguagem, falada e escrita. Nós vivemos 

das palavras: são elas as nossas armas 

de persuadir, conquistar, vencer. Para 

nós, falar ou escrever nunca é um ato 

banal. É a marca da nossa identidade, é o 

modo de ser e de estar no mundo. 

Venosa (2010) expõe que o Direito é 

essencialmente dialético. Em síntese 

Dimoulis (2007) menciona que o estudo 

do direito é um processo sem fim. Isso 

traduz a importância da leitura no curso 

de direito. 

5. Atuação de profissionais 

conscientes na área jurídica 

      Como deve atuar um operador do 

direito? Qual é a ligação de um jurista 

com a sociedade? Segundo Dimoulis 

(2010), somente após um contato longo 

e intensivo com a teoria e a prática do 

direito podemos dizer que alguém foi 

realmente “introduzido” ao mundo 

jurídico. Tornar um profissional 

consciente primeiramente tem que 

entender “qual é o verdadeiro papel no 

mundo jurídico”, antes deve ser um 

mister conhecedor da matéria jurídica e 

depois saber aplicar de forma precisa e 

justa. Estamos hoje no mundo 

globalizado, tentando criar novos 

padrões para substituir os valores que 

estão se perdendo com as mudanças da 

vida moderna, que estão em conflito 

com a sociedade. 

      Não é à toa que o operador do direito 

passa ao longo dos anos de sua vida 

estudando e se preparando, cuja 

finalidade é cumprir com os interesses 

da sociedade. Por meio dessa incessante 

mudança na sociedade, as leis estão se 

distanciando da realidade, por aplicarem 

corretamente situação do cotidiano 

social.  E por consequentemente os 

profissionais do Direito estão inseridos 

nesse contexto desordenado, ficam 

atados e vulneráveis ao jogo de poder. 

      De que maneira então o profissional 

do direito deve atuar? A maneira mais 

correta e séria. Partindo de princípios, 

valores e ética. Sendo, assim vem 

abarcar com a seguinte opinião: 

Isso significa que os operadores 
e estudiosos devem analisar o 
direito na sua realidade, 
tentando entender suas funções 
sociais: “O direito como ele é, é 
expressão dos mais fortes não 
dos mais justos” (BOBBIO, 1991, 
p. 67 apud DIMOULIS, 2007, 
p.139) 
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      Com base nesta afirmação antes de 

tudo o operador do direito passa por um 

rigoroso aprendizado com intuito de 

corresponder à realidade da sociedade. 

Para que tenhamos sociabilidade, 

precisamos cumprir com as regras 

postas com obrigações e deveres. E para 

mais enfatizar Venosa (2010) traz que o 

direito disciplina condutas, impondo 

princípios à vida em sociedade. Os 

relacionamentos entre pessoas levam ás 

relações das mais variadas naturezas 

impregnadas pelo Direito; relações com 

o Estado, relações familiares; relações 

obrigacionais etc. Para que a pessoa 

possa conviver e para que essas relações 

entre os vários seres humanos sejam 

viáveis, acarretando o caos, surge a 

norma jurídica, cujo conceito é amplo.  

Neste entendimento segue então de que 

é extremamente importante a atuação 

do direito na área jurídica. Pois, a sua 

conduta é parcialmente codificador de 

relações a serem resolvidas de forma 

peculiar na norma jurídica. Os 

verdadeiros profissionais são altamente 

competente no que faz, e preocupam 

com a sociedade de forma em geral. 

Diferentes de outros “profissionais” 

preocupam-se só em benefício próprio.  

      De fato, a necessidade plena do 

conhecimento é importantíssima para a 

atuação na área jurídica, sendo assim, 

Venosa (2010) também menciona que o 

direito deve ser sempre visto e estudado 

como um todo. Todo fenômeno jurídico 

exige conhecimento e exame de regras 

de vários ramos. O jurista, desse modo, 

deve encarar cada fato social como uma 

peça da grande engrenagem que é o 

direito.  

      Em fim, como a sociedade muda de 

forma gradativa com relações de 

comportamentos, dando ênfase no 

mesmo seguimento Venosa (2010), cabe 

ao jurista estar sempre atento às novas 

manifestações jurídicas que são, em 

suma, novas concepções da cultura. 

Qualquer que seja o novo rumo, no 

Direito sempre estará presentes os 

princípios gerais, mormente os de 

justiça e equidade. 

6. Exposição da Pesquisa 

      Por meio de questionário com o 

objetivo de analisar os dados, foram 

entrevistados dez profissionais da área 

jurídica, com a seguinte descrição, se 

possuem hábitos de leitura e suas 

características. E quais são elas? Segue a 

figura abaixo dados da pesquisa: 
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Questionário sobre: “A Importância da leitura no curso de 

Direito com ênfase para formação de profissionais 

conscientes”. 

 Desde quando possui o 

hábito de ler? 

Oito deles responderam na 

adolescência. 

Dois desde a infância. 

 Quais as barreiras que se 

encontram ao ler? 

Nove não encontram barreiras. 

Somente uma pessoa 

respondeu pela falta de tempo. 

 Quais os tipos de leitura 

que você prefere? 

Todos responderam livros, 

jornais e revistas. 

 O que já aprendeu com a 

leitura? 

Todos responderam: 

conhecimento, informação e 

formação acadêmica. 

 Hoje ainda possui o 

hábito da leitura? 

Todos possuem o hábito da 

leitura. 

 Se, sim qual é a 

frequência? 

Todos responderam várias 

vezes ao dia. 

 

      Em busca do resultado, foi 

satisfatório perceber que os operadores 

do direito atuam de forma consciente na 

sociedade, com o objetivo de introduzir 

a leitura em todas as fases da vida. 

Sendo assim, a leitura será sempre um 

marco na carreira de um profissional do 

Direito. 

CONCLUSÃO 

      De maneira peculiar o trabalho 

trouxe abordagens simples, porém, com 

retóricas bastante abrangentes. Do 

ponto de vista, para que o profissional 

do Direito tenha total êxito no mundo 

jurídico e atuar de forma consciente, 

deve primeiramente estudar na íntegra 

sobre o Direito e suas etimologias, pois, 

o Direito é uma ciência que estuda a 

sociedade. E a base de tudo isso, é a 

leitura. O Direito tem uma denotação de 

sistemático e complexo, isto é, sem essa 

ferramenta, que é a leitura, o 

profissional jamais terá sucesso nos seus 

empreendimentos e cumprir com a 

sociedade.  

      Em síntese, não basta ler de tudo, e 

sim interpretar com a visão do mundo. O 

Direito traz uma história milenar, 

todavia, são vários fatores que abarcam 

no processo, o profissional por sua vez 

tem que dominar primeiramente o 

idioma, aplicar adequadamente as leis, 

doutrinas, vocabulário jurídico, ter uma 

linguagem forma culta e padrão, saber 

argumentar e persuadir, redigir textos 

impecáveis, ou seja, colocar de forma 
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correta as classes gramaticais e ter 

sempre em mente que o estudo é uma 

grande prioridade para um profissional 

do Direito. 

      Mas, para atuar de forma justa e 

correta, antes de tudo, tornar um 

operador do direito precisa ser íntegro e 

honesto tanto pessoal como profissional. 

Portanto, para tal feito, através de uma 

pesquisa, manifestamos o grau de 

leitura dos profissionais do direito, foi 

surpreendente o resultado. A maioria 

respondeu que possuem o hábito de ler. 

      Por fim, todo esse preceito de como 

ser e atuar dependerá exclusivamente 

do profissional do direito de contribuir 

realmente com a realidade da sociedade.  
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