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A leitura de um texto é instrumento básico que possibilita a aquisição de 
informações, novos conceitos, análise e reflexão, em qualquer grau de ensino. 
Estudos apontam deficiências na aprendizagem decorrentes das dificuldades de 
interpretação nas mais diversas formas que os textos se apresentam aos leitores. 
Quaisquer que sejam as estratégias de ensino, sua base repousa, na maior parte 
das vezes, na capacidade do aluno compreender um texto. Esta pesquisa tem como 
escopo avaliar a compreensão leitora por meio do teste Cloze e correlacionar o 
desempenho no teste com o desempenho acadêmico de alunos do ensino 
superior.Para avaliar o nível de compreensão leitora dos discentes foi aplicado o 
teste Cloze, com texto especifico, retirado da bibliografia básica das disciplina de 
bioquímicae um texto de conhecimento geral de revista tipo magazine. Foram 
avaliadas três turmas, nos anos de 2011, 2012 e 2013,O desempenho acadêmico do 
aluno foi determinado pelo percentual da nota obtida na disciplina. A análise 
estatística foi realizada de modo descritivo (freqüências absolutas, relativas, 
média,desvio padrão e correlação) e inferencial com os testes t-Student, com nível 
de significância para p<0,05. As análises foram realizadas utilizando-se o software 
SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) for Windows, versão 20.0.Foram 
incluídos neste estudo 67 alunos, dos quais, 9 (13,4%) apresentaram um nível de 
compreensão leitora independente e8 (11,9%) apresentaram nível instrucional. A 
maioria (49/73,1%) apresentou um baixo desempenho no nível de compreensão 
leitora dos textos avaliados. Na comparação entre os dois textos, os discentes 
apresentaram uma média de acerto maior no texto de conhecimento geral (37,1 
±20,3) em relação ao texto específico (30,9 ±18,8). Quando comparamos o 
desempenho ao longo dos três anos avaliados, não houve diferença no desempenho 
geral entre as três turmas (p>0,05). A correlação entre o desempenho médio no 
teste Cloze e nota final na disciplina foi de R=0,79 (IC 95% = 0,63-0,90). Nesta 
investigação o teste Cloze demonstrou correlação com o desempenho acadêmico e 
baixo rendimento do nível da compreensão leitora. Isto é preocupante,pois o 
discente quenão consegue obter um nível de autonomia na leitura e compreensão 
do livro texto da bibliografia básica, dificulta o processo de aquisição do 
conhecimento ocasionando um baixo desempenhona disciplina. 
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