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Resumo 

O presente artigo visa esclarecer a importância de se adquirir o hábito da leitura, 
demonstrando ainda que esta prática, quando seletiva, será benéfica aos operadores do 
direito no desenrolar de sua carreira. 
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Reconhecidamente o brasileiro 

não possui a leitura como hábito, a 

quantidade de livros lidos anualmente 

por cada cidadão é menor do que a 

recomendável pelos especialistas em 

educação 

O Instituto Pró-Livro 

recentemente publicou uma pesquisa na 

qual esta aponta que o leitor nacional 

aprecia em média 04 (quatro) livros 

anualmente, isto ainda somado ao fato 

de que somente metade da população 

fora enquadrada como apta a leitura4. 

E o operador do direito? Não 

temos como precisar e nem pesquisas 

que demonstrem o quanto estes estão 

lendo, porém podemos afirmar que não 

há como ser um bom profissional da 

área jurídica sem contar com o apoio de 

uma leitura corriqueira. 

Colaborando com o parágrafo 

retro ainda temos que somar a 

qualidade do que se lê, pois vivemos em 

uma sociedade moderna, onde a internet 

ajuda a disseminar informações 

verídicas e também falsas, esta 

                                                 
4 Brasileiro lê, em média, quatro livros por ano. 
Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-
03-28/brasileiro-le-em-media-quatro-livros-
por-ano Acesso em: 30 nov. 2012. 

facilidade de acesso à informação acaba 

contribuindo para desestimular a leitura 

em impressos. 

Os textos encartados, 

publicados por editoras, em sua grande 

maioria são bem mais fidedignos que os 

conteúdos espalhados na “rede”, que 

pela facilidade de publicação acabam 

por não receber o mesmo cuidado e 

tratamento da mídia impressa. 

O desembargador federal 

aposentado do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região Doutor Vladimir 

Passos de Freitas escreveu sobre a crise 

que os estudantes de direito enfrentam, 

citamos trecho do artigo: 

A internet será, também, um 
fator a tornar diferentes os 
novos universitários. Criados 
em contato permanente com um 
computador, comunicam-se por 
meios virtuais (msn, orkut, 
skype), em uma nova língua, 
ininteligível para os maiores de 
30 anos. Tal fato impede o 
desenvolvimento de relações 
interpessoais diretas, a 
conversa franca e a troca de 
experiências pelo 
conhecimento. Tudo isso, 
somado à falta de leitura de 
livros, do teatro e do melhor 
cinema, faz com que tenham 
dificuldade em exteriorizar o 
que pensam. As falhas de 
redação ou até de exposição 
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oral terão péssimos reflexos no 
futuro exercício profissional.5 

Aqui já ressaltamos que não 

somos contra a leitura virtual, o que 

queremos demonstrar é que o estudante 

de direito e até mesmo o advogado deva 

agir com cautela na busca de 

informações e conhecimentos, pois se o 

hábito de ler já é escasso e este quando o 

praticar vir a ler textos frágeis terá 

menor chance de aprimorar sua vida 

profissional.  

Não há como negar que um ser 

humano dedicado à leitura seletiva 

desenvolverá um vocabulário sólido, e 

isto lhe garantirá ferramentas cruciais 

para seu diálogo, transformando-o numa 

pessoa determinada e com maior poder 

de persuasão.  

Para o efetivo trabalho do 

operador de direito, haverá sempre uma 

petição inicial ou uma contestação a 

esta, logo o advogado precisará 

conhecer, ter lido, ter compreendido, 

para poder utilizar citações de 

renomados juristas. 

                                                 
5 Estudantes de Direito enfrentam crise da 
geração. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2010-mai-
30/segunda-leitura-novos-estudantes-direito-
enfrentam-crise-geracao Acesso em: 30 nov. 
2012.  

Os advogados utilizam muito de 

citações de autoridades, isto tanto 

quando de seus ataques como de suas 

defesas, e nas peças escritas mencionam 

autores após explicarem determinados 

assuntos. Procurando dar base legal, ou 

seja, fundamentar o direito do seu 

cliente, busca através das citações 

justificarem seus argumentos. 

O uso deste recurso leva o 
receptor a pensar que o locutor 
tem real domínio sobre o que 
está falando, pois além de ter 
lido e pesquisado sobre o tema, 
não fala só, tem o apoio dos 
‘fiadores’ citados no texto 
(CRESTANI, 2008, p.79). 

Ora é de se imaginar que não 

seria nada fácil a vida profissional de um 

advogado, quando este não se informa 

e/ou atualiza-se através da literatura, 

pois assim agindo certamente não terá 

conhecimento para “demonstrar” o 

verdadeiro direito do seu 

outorgante/cliente. 

Outro importante fato é que os 

julgadores (desembargadores, juízes, 

promotores, defensores públicos), ou 

seja, os receptores da mensagem, em sua 

grande maioria estão cada vez mais 

carregados de informações, tanto pelos 

seus assessores quanto pela sua própria 

“fome” de saber, pois a este profissional 
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a literatura é o maior combustível de seu 

labor. 

Em verdade todos nós sabemos 

que a leitura é importante em todas as 

carreiras, na do direito conforme já 

explanado é vital, sendo assim faz-se 

necessário indagar o motivo que leva 

várias pessoas a não se interessar pela 

palavra escrita. 

Como resposta a questão 

levantada, temos que a maioria da 

população sofre com o mal da 

“protelação” e/ou se distrai com outras 

atividades, tal como assistir a televisão, 

abaixo transcrevemos trecho do recente 

livro: A equação de deixar para depois, 

do renomado autor Doutor Piers Steel: 

Existem proteladores em todo o 
abecedário de profissões, de 
astronautas a padres episcopais, 
de técnicos de raios X a 
zoólogos. 

A maioria dos americanos passa 
cerca de metade de seu tempo 
de lazer em frente ao brilho da 
televisão. Estes assistem a uma 
média de 4,7 horas de tv por 
dia. Só para comparar a leitura 
tem uma média internacional de 
24 minutos por dia (STELL, 
2012, p.73). 

  

Nesta mesma obra citada 

aponta-se em pesquisa, que cerca de 

95% das pessoas admitem adiar as 

coisas, com cerca de 25% delas 

indicando que essa é uma característica 

crônica, definidora de sua 

personalidade. 

Acreditamos que as pessoas 

devem sempre buscar o 

aperfeiçoamento, não podem ficar no 

“comodismo”, achando que não lê 

porque nasceu sem vontade para isso. 

Uma vez que estas perceberem o poder 

transformador da literatura, não só 

buscarão ler mais, como também serão 

divulgadoras da benesse desta prática.   

Concluindo caros leitores, se 

aqui já estão é porque querem fazer a 

diferença, pois com certeza poucos estão 

a ler este artigo e/ou terminaram, e caso 

ainda não estejam convencidos de que a 

leitura será crucial em sua formação, em 

nada poderemos ajudar, uma vez que a 

arma que estamos dispostos a utilizar 

virá na forma escrita e precisará de ser 

lida, até mesmo se essa for disparada 

por e-mail e/ou redes sociais.  
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