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RESUMO 

O estudo objetiva analisar a compreensibilidade de leitura dos acadêmicos de ciências 

contábeis em relação a assuntos envolvendo o profissional contábil, por meio da técnica cloze. 

Para tanto, desenvolveu-se pesquisa descritiva, de levantamento e quantitativa, com utilização 

da estatística descritiva. A amostra compreende 145 acadêmicos matriculados no curso de 

ciências contábeis de uma universidade do Sul do Brasil, no primeiro semestre de 2015, que 

responderam ao instrumento de pesquisa entre os dias 11 a 20 de maio de 2015. Quanto à 

compreensibilidade de leitura, o estudo utilizou seis textos de temas relacionados à profissão 

contábil baseados em referências extraídas dos planos de ensino da universidade, sendo: ética 

profissional; contabilidade I; contabilidade de custos; contabilidade tributária; auditoria e 

legislação trabalhista e previdenciária. Os resultados demonstram que os temas mais 

específicos da área contábil, tais como, contabilidade de custos, contabilidade tributária e 

auditoria, são assuntos de menor compreensibilidade na leitura. A ética profissional que é um 

tema habitual para todas as profissões e a contabilidade I que envolve conhecimentos básicos 

sobre a contabilidade, foram os temas que obtiveram os maiores percentuais de 

compreensibilidade de leitura, 40% e 32% respectivamente. De modo geral, a maioria dos 

acadêmicos não possuem habilidades de leitura suficientes, dificultando a compreensão do 

texto de cada tema, e assim não respondendo completamente os questionários com a aplicação 

da técnica Cloze. 
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Área Temática do evento (IC): Educação e Pesquisa em Contabilidade. 



 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para que qualquer organização seja bem estruturada e fácil de ser controlada é preciso 

o uso da contabilidade, que é a ciência que criou uma metodologia própria a fim de controlar 

o patrimônio das entidades, assim como apurar o resultado das atividades e prestar 

informações por meio de relatórios aos interessados em avaliar a situação patrimonial e 

desempenhos destas entidades (Neves & Viceconti, 2006). 

Nasi (1994) relata que a função do contador em uma organização é a de um analista 

competente, que interpreta, dirige e dá apoio ao processo de tomada de decisões. Para cumprir 

sua função, uma das características importantes do profissional da contabilidade é a 

necessidade de compreensão, o contador precisa compreender ações, analisar minuciosamente 

as organizações, para antecipar e promover suas transformações.  

A leitura e compreensão são ferramentas de fundamental importância para a inserção 

de um profissional na sociedade, ainda mais este sendo profissional de contabilidade. A 

habilidade de compreensão da leitura se torna significativa e indispensável durante o processo 

de formação acadêmica, que tem como um dos objetivos ensinar os conceitos por meio de 

práticas que exigem esse tipo de habilidade (Santos, Primi, Taxa & Vendramini, 2002). 

Buscando um diferencial competitivo, segundo Amaral (2012), é constantemente 

crescente o número de empresas que vêm investindo em meios que apresentem informações 

estratégicas a fim de permitir aos gestores tomadas de decisões mais seguras e de forma 

proativa. Neste sentido Horngren (1986), evidencia que além do dever de cumprir com as 

exigências estabelecidas pela Legislação, uma das principais tarefas do contador é facilitar a 

compreensão das informações contábeis aos administradores, comprovando a importância da 

Contabilidade no processo decisório. 

Conforme Lang & Zanchett (2007),o diferencial de um profissional de sucesso pode 

estar relacionado com a suahabilidade de compreensão de leitura. Possivelmente, este atributo 

bem desenvolvido, permitirá que o contador entenda as informações de sua atuação, 

proporcioneo conhecimento necessário para tomada de decisões e, por meio deste 

procedimento deaprendizagem, constitua de forma atualizada o perfil de um bom profissional. 

Deste modo em 1953, Taylor com o objetivo de mensurar a compreensibilidades das pessoas, 

introduziu uma nova técnica denominada Cloze. Para aplicação do teste é selecionado um 

trecho de um texto com aproximadamente 200 vocabulários, do qual, omite-se do trecho 

original alguma palavra onde os examinados devem preencher, essas as palavras são 

analisadas em relação as corretas (Santos et al., 2002).  

 Costa (2006) menciona que a técnica Cloze tem sido utilizada, na área contábil, para 

avaliação da compreensibilidade tanto de livros textos (Adelberg & Razek, 1984; Stevens, 

Stevens & Stevens, 1993; Andrade & Martins, 2003), quanto de relatórios contábeis e 

financeiros. Utilizando-se esta técnica, foram identificadas divergências quanto à 

compreensibilidade entre os usuários e os preparadores de relatórios financeiros (Adelberg, 

1979; Smith & Taffler, 1992).  

Marcelo Monello (2015), membro do CRC/SP, explica que o profissional da 

Contabilidade no dia a dia das organizações é de extrema importância, pois a transparência 

das organizações é cada vez mais exigida na prestação de contas, tanto para aumentar sua 

confiabilidade na sociedade quanto para uma gestão eficaz em suas idealizações. 

 Diante da contextualização a pergunta que norteia o estudo é: Qual a 

compreensibilidade de leitura dos acadêmicos de ciências contábeis em relação a assuntos 

envolvendo o profissional contábil? O objetivo do estudo visa analisar a compreensibilidade 



 
 

 

 

de leitura dos acadêmicos de ciências contábeis de uma universidade do Sul do Brasil em 

relação a assuntos envolvendo o profissional contábil, por meio da técnica Cloze. 

 Estudos já desenvolvidos sobre o tema verificaram se os livros de contabilidade 

utilizados nos cursos introdutórios são de fato compreensíveis (Andrade, 2004), aplicarem a 

técnica Cloze para avaliar a compreensão dos universitários em relação a leitura (Santos et al., 

2006), desenvolveram uma pesquisa para identificar, por meio da aplicação do teste Cloze, se 

os alunos concluintes do curso de Administração apresentam um nível de leitura mais elevado 

do que os ingressantes (Lang & Zanchett, 2007), desenvolveram um estudo apresentando a 

importância da leitura que viabiliza às informações para a boa atuação do profissional contábil 

e para os estudantes da área (Boff, Bastos, Domingues & Ishikura, 2008). 

Justifica-se o estudo pela necessidade de aprofundar os conhecimentos teóricos em 

relação à compreensibilidade da leitura na formação do profissional contábil, pois um dos 

diferenciais dos profissionais de sucesso é a habilidade de compreensão dos dados para gerar 

informações, que auxiliarão seus respectivos usuários.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para fundamentar o presente estudo, é abordado no referencial teórico aspectos 

relacionados a compreensão e comunicação na leitura, técnica cloze e estudos anteriores. 

 

2.1 Compreensão e Comunicação na Leitura 

Ler é uma habilidade que faz parte do dia-a-dia, entretanto, segundo Vicentelli (1999), 

a realização da leitura não é tão simples como pode ser julgada. Dentro de uma visão mais 

ampla, ler significa compreender o que foi lido. É preciso que o leitor atribua significado à 

sua leitura.  

O objetivo da leitura, de acordo com Silva (2005), é a compreensão do que outras 

pessoas pensam. Portanto, essa tarefa exige uma visão critica dos assuntos lidos, 

desenvolvendo as tarefas de examinar, identificar, comparar, localizar, avaliar, selecionar e 

priorizar informações.  

Ao tratar de compreensão de leitura, Silva (2005) relata que a leitura e compreensão 

do texto dependem exclusivamente de quem o lê. Quando o leitor tem habilidades e 

competências compatíveis com o texto, é possível a compreensão do texto, independente da 

linguagem utilizada pelo autor. É importante que se tenha uma relação dinâmica entre o texto 

e o leitor, a partir dessa interação forma um terceiro elemento, que é a compreensão. Neste 

mesmo sentido, Costa (2006) afirma que o leitor relaciona a nova informação com a 

representação já existente em memória, e produz a compreensão. 

Para realizar a leitura e compreensão, é indispensável para este processo, a existência 

de um prévio conhecimento sobre o assunto do qual se lê, favorecendo a correlação dos dados 

e informações para desenvolver um novo entendimento. O leitor tem a responsabilidade de 

interação entre seus conhecimentos de mundo e com as informações do texto para atingir a 

compreensão (Silva, 2005). 

Diante de um mesmo texto, é possível a interpretação diferenciada dos leitores, o que 

pode ser extremamente complexo para um, poderá ser obvio para outro (Andrade, 2004). Ao 

fazer uma relação entre previsibilidade e compreensão, Andrade (2004) relata que quanto 

maior a previsibilidade, menor a incerteza, aumentando a perspectiva de maior facilidade de 

compreender a mensagem. 

Devido aos fatores diversos envolvendo os aspectos quanto aos leitores que processam 

a leitura referente ao texto, torna-se viável a realização de avaliação da compreensão de 

leitura. Como o presente estudo está voltado para a avaliação da compreensão dos alunos, 



 
 

 

 

buscou-se uma técnica conveniente para tal situação, denominada teste Cloze. Boff et al. 

(2008) destacam que a prática da leitura precisa fazer parte do dia-a-dia dos estudantes, 

entretanto, na graduação, são exigidos níveis mais avançados de compreensão.  

Witter (1997) menciona que, na universidade, a habilidade em leitura é essencial para 

o processo de ensino e aprendizagem, podendo ser a última oportunidade formal para que o 

cidadão se torne um leitor com capacidade de compreender e utilizar as informações dos 

textos de forma crítica e adequada.  

Silva (2003, p. 18) destaca que “Ao deparar com a necessidade de leitura de textos 

filosóficos e técnicos, na área contábil, o estudante sente certa dificuldade de compreensão. 

Acredita-se que, por falta de leitura, essas dificuldades agravam-se”. A capacidade de 

expressão e argumentação são características básicas em qualquer profissional. Portanto para 

o profissional contábil este atributo não é diferente, o contador precisa ter a capacidade de 

captar as informações para da melhor forma, repassar estas informações a seus usuários de 

forma fidedigna (Machado, 2002). 

 

2.2 Técnica Close 

No campo educativo, em 1953, partindo do princípio de fechamento “closure” da 

psicologia de Gestalt, Wilson L. Taylor introduziu o Cloze. O teste consiste na organização de 

um texto de aproximadamente 250 palavras, do qual omite-se vocabulários e solicita ao leitor 

que substitua por palavras que melhor façam sentido ao texto (Cunha, 2009). 

Sua aplicação, conforme Andrade (2004) se dá retirando palavras de um determinado 

texto, e substituindo por espaços em branco de igual tamanho, independente do tamanho da 

palavra retirada. Quando o respondente completar os espaços em branco com a palavra igual a 

que foi retirada, ou alternativamente, palavra sinônima, é considerada um acerto. Porém caso 

seja preenchida com palavra diferente ou simplesmente não responder, será considerado um 

erro. Taylor (1953) explica que o resultado do teste é representado pelo número de palavras 

que o respondente acerta. 

Segundo Molina (1984), Taylor apresentou a técnica denominada de “Cloze” como 

uma nova medida de inteligibilidade, livre de muitas desvantagens dos métodos tradicionais, 

visto por ele. Nesta técnica são retiradas palavras dos textos, substituindo por espaços vazios 

que o respondente deve preencher com uma palavra tentando adivinhar a correta. 

 De acordo com Bormuth (1968), na formula original do teste, pode ser feito o 

lacunamento rígido, onde se apaga rigorosamente após a primeira frase, cada quinta, sétima, 

ou décima palavra do texto, ou de forma racional, onde as palavras a serem omitidas são 

escolhidas de acordo com os objetivos do avaliador. 

Taylor (1953) chama a atenção para a técnica, por ser muito mais simples de ser 

elaborada, diferente dos testes de compreensão tradicionais. Têm sido aplicados a diversas 

finalidades como: medição da inteligibilidade de textos, construção de exercícios para treino 

em remediação de leitura, medida de compreensão de leitura, ganho de informação como 

função da leitura, e por muitas vezes como instrumento para diagnósticos clínicos. 

A compreensão em leitura requerida pelo teste Cloze envolve, entre outras variáveis, a 

habilidade do leitor em estabelecer relações entre os elementos do texto e a sua capacidade de 

desenvolver associações apropriadas entre o conhecimento prévio e a informação (Silveira, 

2014). 

Carrel e Carson (1993) evidenciam que o teste Cloze força o leitor a utilizar o contexto 

para prever o significado e, assim, tende refletir e mensurar a compreensão em leitura. Leffa 

(1996, p. 70) destaca que “como instrumento de ensino de leitura, o teste cloze é capaz de 

desenvolver no leitor a percepção de aspectos importantes do texto”. 



 
 

 

 

Oliveira et al. (2009) apresentam 10 tipos diferentes do teste, a escolha do método de 

organizar o teste vai depender do objetivo que se pretende atingir.  Os diferentes tipos de teste 

mensuram diferentes habilidades, que na maioria das vezes, apresentam diagnósticos úteis 

(Alderson, 1996). Independente da escolha do tipo do teste a ser utilizado, dentre as vantagens 

incluem o seu fácil preparo e aplicação (Kleiman, 1983). 

 Vários estudos já foram desenvolvidos utilizando a técnica Cloze, como, por exemplo, 

o estudo de Santos et al. (2006), apontando que o teste Cloze é adequado para a identificação 

da compreensão em leitura de universitários. O estudo destacou a baixa compreensão dos 

universitários iniciantes, comparado com o nível de compreensão dos universitários 

concluintes. Santos (2006) menciona outros estudos, como os de Alvarez (1990); Pellegrini 

(1996); Silva e Santos (2004) que utilizaram a mesma técnica, e encontraram resultados 

similares. Na sequência, demonstram-se estudos relevantes identificados na literatura 

envolvendo a temática da pesquisa. 

 

2.3 Estudos Anteriores 

Andrade (2004) utilizou a técnica Cloze em uma pesquisa desenvolvida e aplicada no 

curso de Ciências Contábeis do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, tendo como questão 

de pesquisa: Os livros de contabilidade utilizados nos cursos introdutórios são de fato 

compreensíveis? As palavras analisadas dos textos foram retiradas de dois livros de 

contabilidade introdutória mais adotadas pelas universidades publicas brasileiras. Ao 

contrário dos estudos anteriores, pelo conhecimento do autor, no resultado houve a falta de 

relação entre o desempenho no teste Cloze e o nível de formação do acadêmico, bem como 

desempenho na disciplina. O estudo concluiu ainda que os livros são adequados aos períodos 

considerados. 

Costa et al. (2005) desenvolveram um estudo com o objetivo de verificar a existência 

da relação entre o desempenho obtido pelos alunos na disciplina de Contabilidade de Custos I 

e os resultados do teste Cloze. Os participantes do teste cloze foram os 31 alunos da disciplina 

de Contabilidade de Custos I do curso de graduação de Ciências Contábeis da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Selecionaram um trecho do livro de Contabilidade 

de Custos adotado na disciplina para aplicação do teste close. Concluíram que a obtenção de 

maior número de acertos no teste não indica que o aluno irá obter um bom desempenho na 

disciplina em análise. Porém, ressaltaram que os alunos que não conseguem obter um nível 

compreensível na leitura do texto, podem ter desempenho ruim no decorrer da disciplina. 

Santos et al. (2006) evidenciaram em um estudo que a aplicação da técnica cloze é 

adequada para avaliar a compreensão dos universitário, referente a leitura. Com o estudo 

obtiveram resultados de baixo nível de compreensão dos universitários iniciantes comparado 

com os resultados obtidos dos universitários concluintes.  

Lang & Zanchett (2007) realizaram uma pesquisa visando identificar o grau de 

compreensão dos acadêmicos de fases iniciantes comparada com os que cursam fases finais. 

Foi aplicado o teste Cloze com 138 alunos do curso de Administração. Como resultado, os 

alunos iniciantes obtiveram 41,75% de acertos contra 39,85% de acertos dos alunos 

concluintes. O artigo sugere novas pesquisas para melhorar a compreensão da leitura dos 

acadêmicos, já que o resultado apresentado não se confirmou com o pressuposto inicial. 

Sélis (2008) objetivou em sua pesquisa identificar a compreensão e estratégia de 

aprendizagem em universitários do curso de Letras de uma IES do interior de Tocantins. O 

instrumento de pesquisa foi realizado por meio da técnica Cloze e escala de avaliação de 

estratégia. Os respondentes foram acadêmicos da primeira fase comparando com os da oitava 



 
 

 

 

fase. Os resultados obtidos nas análises provou que há series dificuldades na compreensão de 

leituras e não apresentou diferenças significativas entre os que cursam as fases iniciais e os de 

fases finais. 

Cunha (2009) com o intuito de analisar o nível de compreensão de leitura e produção 

de texto, realizou uma aplicação do teste Cloze para 202 alunos de vários cursos de graduação 

de uma universidade particular do interior de São Paulo. Os resultados encontrados se 

confirmaram com os estudos anteriores de conhecimento do autor, onde permitiram encontrar 

relações significativas entre as medias obtidas no teste de Cloze e na avaliação de 

interpretação de texto.  

 Dallabona, Beuren e Rodrigues (2012) realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar a compreensibilidade de livros de Sistemas de Informações por meio da aplicação 

da técnica Cloze em 136 alunos de mestrado e doutorado em Ciências Contábeis. Os 

resultados obtidos não condizerem com o resultado esperado, já que o estudo foi motivado 

pela expectativa dos livros de sistemas de informações traduzidos do inglês para o português 

apresentassem maior dificuldade de compreensão, por se tratar de uma obra produzida em 

uma diferente cultura, tecnologia e idioma. O que se verificou com o estudo é que esses 

fatores não interferiram no resultado e que diversos respondentes tiveram maior dificuldade 

de compreensão da obra produzida no Brasil. 

Bortolanza (2012) desenvolveu um estudo com o objetivo de mostrar que a técnica 

Cloze pode ser um instrumento válido para melhoria do desenvolvimento em leituras de 

alunos do ensino fundamental. Aplicou 3 testessemanais durante um mês em 12 alunos, e no 

final aplicou um teste para outros 12 alunos que não haviam participado antes. Os resultados 

se confirmaram com o objetivo da pesquisa, mostraram que a técnica cloze pode ser eficiente 

para a melhoria do desempenho em leitura, possibilitando aos alunos superarem dificuldade 

de leitura, ou desenvolverem estratégias de compreensão. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, de levantamento e quantitativa. Levando 

em consideração o objetivo geral que é analisar a compreensibilidade de leitura dos 

acadêmicos de ciências contábeis em relação a assuntos envolvendo o profissional contábil, 

por meio da técnica Cloze, a presente pesquisa se caracteriza como descritiva, pois conforme 

a definição de Matias-Pereira (2010) a pesquisa descritiva, objetiva caracterizar determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

No que se refere aos procedimentos a pesquisa caracteriza-se como levantamento ou 

survey. Segundo Malhotra (2001, p.179), “o método survey para obtenção de informações se 

baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre o seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepção, motivações e características demográficas e 

de estilo de vida”. Ou seja, o método survey é um questionário estruturado para a amostra de 

uma população e proposto a coletar informações especificas dos participantes.  Freitas et al. 

(2000) destaca que o método survey utiliza um instrumento predefinido, para obter descrições 

quantitativas de uma população, que é o questionário. 

 Quanto ao problema, o estudo caracteriza-se como quantitativo. Matias-Pereira (2010) 

descreve que as pesquisas quantitativas são aquelas que transformam os resultados da 

pesquisa em formas numéricas, transformando em opiniões e informações mais fáceis de 

classificar e analisar e posteriormente chegar a uma conclusão. 

 

 

 



 
 

 

 

3.1 População e Amostra 

Conforme dados repassados pela secretaria acadêmica da universidade, no primeiro 

semestre de 2015, a população envolve 294 acadêmicos vinculados ao curso de graduação em 

Ciências Contábeis. A escolha por aplicar a pesquisa nesta universidade se deve a viabilidade 

de poder aplicar pessoalmente os questionários, podendo esclarecer as possíveis dúvidas da 

pesquisa, e chegar o mais próximo possível da amostra desejada, também por questão de ser 

uma universidade pública, sugerindo estudos futuros aplicados em universidades particulares, 

para comparações.  

A amostra de pesquisa é não probabilística e intencional, compreendendo 145 

acadêmicos que responderam ao instrumento de pesquisa, envolvendo acadêmicos de todas as 

fases do curso. Amostragem não probabilística compreende aquela em que a seleção dos 

elementos da população para a composição da amostra depende do julgamento do pesquisador 

(Mattar, 1996). A amostra intencional segundo Costa Neto (1977), consiste em selecionar, 

com base nas informações disponíveis, um subgrupo da população que possa representar toda 

a população. 

 

3.2 Procedimentos de Coleta e Análise dos Dados 

Para a coleta de dados, a partir das ementas foram escolhidas intencionalmente as 

disciplinas e temas do eixo profissionalizante do curso. Em seguida, por meio do site da 

instituição, foram extraídas dos planos de ensino de cada disciplina as bibliografias bases 

utilizadas pelos professores, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Referências utilizadas para elaboração do questionário 

Fases  Disciplinas Referências 

         1ª 
Contabilidade I 

Iudícibus, Sérgio de; Coordenador. Contabilidade 

introdutória. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

3ª Contabilidade de Custos 
Martins, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª ed. São Paulo: 

Altas, 2003. 

3ª Contabilidade Tributária 
Fabretti, L. C. Contabilidade Tributária. 11ª Ed. São Paulo. 

Atlas, 2007. 

4ª 
Legislação Trabalhista e 

Previdenciária 

Nascimento, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. 2ª ed., 

São Paulo: LTR, 2009.  

6ª Ética Profissional 
Lisboa, Lázaro Plácido. Ética geral e profissional em 

contabilidade. Atlas, São Paulo, 1997. 

7ª Auditoria 
Attie, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. 

Altas: São Paulo, 2011. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A disciplina de contabilidade I tem como um dos objetivos proporcionar aos 

acadêmicos noções preliminares de contabilidade. A Contabilidade de acordo com Ribeiro 

(1997), é uma ciência que através de suas técnicas, permite o controle do patrimônio das 

entidades.  

 Martins (2003) destaca que a contabilidade de custos tem como finalidade mensurar, 

registrar e relatar informações sobre o custo. É um ramo da contabilidade que proporciona aos 

usuários das informações auxiliarem no planejamento da empresa e os respectivos controles, 

assim como suporte para tomadas de decisões. Referente à disciplina de contabilidade 

tributária, Fabretti (2007) demonstra que esta área da contabilidade tem por objetivo aplicar 

na prática, de forma simultânea e apropriada, os conceitos, princípios e normas básicas da 

contabilidade e da legislação tributária. Devendo ainda, demonstrar de forma clara e precisa a 

situação patrimonial e o resultado do exercício. 



 
 

 

 

A Legislação Previdenciária e Trabalhista refere-se a um conjunto de normas que 

regulam as condições do trabalho humano assalariado, bem como os direitos e os deveres de 

empregados e empregadores (Soibelman, 1981). Neste sentido existe a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), que tem como principal objetivo a regulamentação das relações 

individuais e coletivas do trabalho, nela prevista.  

Lisboa (1997) descreve que a Ética tem como finalidade investigar e explicar o 

comportamento das pessoas ao longo das várias fases da história. Para Vásquez (1998), a 

Ética parte do fato da essência da moral, ou seja, define como ponto inicial a diversidade de 

moral no tempo com seus respectivos valores, princípios e normas.  

A auditoria é uma especialização da contabilidade direcionada a testar a eficiência e 

eficácia do controle patrimonial implantada com o objetivo de expressar uma opinião sobre 

determinado dado. De modo geral, a auditoria tem por base a análise conjunta de quatro 

elementos: critério, condição, causa e efeito (Attie, 1998). 

Com base nas disciplinas e bibliografias apresentadas na Tabela 1, foram retirados dos 

livros alguns trechos, para realizar a técnica Cloze.  Segundo Andrade e Martins (2004, p. 5), 

para elaborar o teste “uma seção de um texto é selecionada, nela eliminamos sistematicamente 

as palavras e neste lugar colocamos um espaço em branco de igual tamanho para todas as 

palavras deletadas”.  

Da mesma forma Adelberg (1984), elenca alguns passos para a elaboração e avaliação 

da técnica Cloze. Primeiramente são escolhidos trechos do texto aleatoriamente, a partir da 

primeira frase, toda quinta palavra será retirada e substituída, neste caso por 10 espaços em 

branco.  

O respondente pela primeira vez em contato com o trecho já com os espaços em 

branco, deverá preencher com a palavra que achar correta. A palavra completada para estar 

correta, deverá ser idêntica, ou alternativamente, palavra sinônima, retirada do texto. Para 

identificar os trechos que proporcionaram maior entendimento, basta somar os acertos.   

Antes de aplicar o instrumento de pesquisa envolvendo os acadêmicos definidos na 

amostra, foi realizado um pré-teste com professores do Departamento de Ciências Contábeis 

da Universidade. O pré-teste foi enviado via e-mail para 9 (nove) professores, no decorrer do 

mês de maio/2015, dos quais 5 (cinco) responderam ao instrumento sugerindo alterações.  

Inicialmente o questionário para o pré-teste continha textos de todas as fases, porém 

conforme sugestões referentes a extensão do questionário, foram eliminados alguns textos. As 

demais alterações sugeridas e consideradas válidas foram atendidas. 

Para a aplicação da pesquisa envolvendo os acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis, primeiramente solicitou-se aos professores, via e-mail, a disponibilidade do 

melhor dia e horário para aplicar os questionários.  

Para Cervo e Bervian (1996, p. 138), “o questionário é a forma mais usada para coletar 

dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja". O questionário utilizado 

na respectiva pesquisa constituiu-se de perguntas abertas e fechadas para identificação dos 

respondentes, e posterior, aplica-se os textos sobre as disciplinas do curso, para identificar a 

compreensibilidade na leitura dos acadêmicos do curso.  

Para a tabulação da técnica Cloze, levou-se em consideração as palavras idênticas 

retiradas do texto, e as sinônimas, ou seja, aquelas que não fossem iguais ao texto, mas que 

mantinham o sentido da frase. Estas foram consideradas corretas para identificar a 

compreensibilidade dos acadêmicos em relação a cada texto.  

De acordo com Oliveira (1999, p. 183) “a tabulação objetiva sintetizar os dados, 

dispondo-os em tabelas. Trata-se de uma parte do processo de análise estatística e permite 

melhor compreender e interpretar dos dados.”. A tabulação dos dados foi realizada por meio 



 
 

 

 

de planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, elaborando uma tabela para cada texto. A 

pontuação atribuída foi de 0 (zero) para as palavras incorretas, e 1 para palavras idênticas ou 

sinônimas.  

Posterior utiliza-se estatística descritiva comparando os percentuais de respostas 

corretas, ao número de erros e lacunas em branco. Normalmente, a concepção dos escores da 

técnica Cloze é atribuída em três níveis de leitura, sendo que um percentual até 44% de 

acertos indica que o leitor obteve poucas informações da leitura e, portanto, obteve pouco 

êxito na compreensão. Um percentual entre 44 a 57% de acerto mostra que a compreensão da 

leitura é suficiente, mas depende de auxilio adicional externo. E um nível de acertos acima de 

57% equivale a um nível alto de compreensão do leitor (Adelberg, 1979; Smith & Taffler, 

1992; Santos et al., 2002). 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo apresenta-se as características dos respondentes, a compreensibilidade 

da leitura dos acadêmicos envolvendo assuntos contábeis e análise comparativa da 

compreensibilidade de leitura. 

 

4.1 Características dos Respondentes 

Os acadêmicos, em sua totalidade, residem atualmente em 15 (quinze) cidades 

diferentes. Considerando toda a amostra da pesquisa, predominou a cidade da Instituição, com 

64 acadêmicos. 

 Os dados demonstram que 66% do total dos respondentes são mulheres. Os 

acadêmicos que participaram da pesquisa possuem na sua maior proporção idade até 20 anos 

(63 acadêmicos) e em menor proporção idade acima de 30 anos (8 acadêmicos), deduzindo 

uma população de acadêmicos jovens, que provavelmente saíram do Ensino Médio e já 

iniciaram a graduação. Três acadêmicos da amostra não identificaram a idade.  

 A pretensão de educação continuada predominante encontrada foi para Pós-

Graduação/Especialização (46% dos acadêmicos), sendo importante destacar que esta 

pergunta da pesquisa permitia que o respondente escolhesse mais de uma alternativa.  

Porém, de acordo com a pesquisa realizada para este estudo, 54% dos respondentes 

não trabalha na área, ou seja, 78 acadêmicos atuam em outras áreas ou estão desempregados. 

Verificou-se que foram 20 áreas diferentes de atuação, se destacando o comércio, que 

emprega o maior percentual (25%) destes acadêmicos. Tais resultados podem ser justificados, 

pois o comércio necessita indiretamente de funcionários com conhecimento na área contábil, 

o que desenvolve e engrandece o estabelecimento comercial e o profissional.       

Observou-se que 31% dos envolvidos na pesquisa trabalham na área, e 15% não, mas 

tem a pretensão de atuar na área contábil. Dos 20 acadêmicos que precisaram mudar de 

cidade, apenas 5 (cinco) trabalham na área e 4 pretendem, os outros 11 não trabalham na área 

e nem tem pretensão de atuar como profissional contábil. 

 

4.2 Compreensibilidade da Leitura dos Acadêmicos envolvendo assuntos contábeis 

O texto sobre ética profissional continha 38 lacunas, considerando os 145 

respondentes, totalizou 5.510 lacunas. Destas 2.231 (40%) foram respondidas corretamente, 

1.847 (34%) foram respondidas com palavras diferentes das que foram retiradas e que não 

davam sentido ao texto e 1.432 (26%) foram deixadas em branco.  

De acordo com Silva (2005), para realizar a leitura e compreensão, é indispensável o 

conhecimento prévio sobre o assunto do qual se lê. Desta forma pode-se deduzir que por esta 



 
 

 

 

disciplina ter envolvimentos com todas as áreas de atuação e por ser um assunto habitual, há 

um prévio conhecimento do assunto relacionado à ética profissional, tanto que o nível de 

compreensão de leitura entre os acadêmicos de todas as fases varia de 46% a 34%. O maior 

percentual de acertos (32 palavras corretas, ou seja 84% de acertos) foi respondido por 

acadêmicos da quarta fase, que inclusive ainda não tiveram o contato com a disciplina na 

graduação.  

O texto sobre Contabilidade I continha 33 lacunas, considerando os 145 respondentes, 

totalizou 4.785 lacunas. Os maiores percentuais de acertos corresponderam aos respondentes 

da primeira e quarta fase, bem como o número máximo de acertos, observando os 

questionários de forma individual, é representado por 30 acertos de um acadêmico da primeira 

fase.  

Observa-se que a média de respostas corretas das fases iniciais (1ª a 4ª), mesmo que 

apresentando pouca diferença é menor se comparada à média de acertos das fases finais (5ª a 

8ª). Deste modo, pode-se dizer que este estudo encontra resultado similar ao estudo de Santos 

et al. (2006).  

Os percentuais de todas as fases poderiam ter sido maiores por se tratar de um assunto 

básico do curso. O que poderia explicar este baixo desempenho é a referência do livro de onde 

foi retirado o texto aplicado à técnica Cloze, podendo não ter sido utilizado pelos professores 

que lecionaram a disciplina para os respectivos acadêmicos, mesmo se tratando de referências 

retiradas do plano de ensino pedagógico da Instituição. Todos os textos foram retirados de 

referências do plano de ensino, conforme mencionado nos procedimentos da pesquisa. 

O texto sobre Contabilidade de Custos continha 46 lacunas, considerando os 145 

respondentes, totalizou 6.670 lacunas. Verificou-se um número expressivo de lacunas 

deixadas em branco no texto de contabilidade de custos. Principalmente na 2ª fase, onde as 

respostas nulas correspondem a 70% do total das lacunas e as preenchidas corretamente 

apenas 11%. A 5ª fase apresentou melhor desempenho de compreensibilidade de leitura, 

chegando a 35% de respostas corretas. Já a 4ª fase indicou não ter conhecimento prévio sobre 

este assunto, atingindo 49% das palavras preenchidas erradas. Tal fato pode ser esclarecido, 

por se tratar de um tema especifico que geralmente se adquire maior conhecimento na prática, 

no entanto apenas 22% dos acadêmicos da 2ª fase trabalham na área contábil.  

Justificando o fato, Franco (1999) relata a importância de habilidades, incluindo 

aquelas que possam ser criadas a partir de experiências e convívios. Neste mesmo sentido 

Vale (2007) evidencia que a qualificação de cada indivíduo é construída por meio do 

conhecimento repassado pela instituição, pelas próprias iniciativas pessoais e pelas 

habilidades adquiridas na prática profissional. 

Para avaliar a compreensibilidade de leitura sobre contabilidade tributária foi utilizado 

um texto com 32 lacunas, considerando os 145 respondentes, totalizou 4.640 lacunas. 

Observa-se, de maneira geral que os respondentes apresentam baixa compreensibilidade de 

leitura em relação ao tema. A fase que se destaca pelo menor percentual de acertos é a 2ª fase.  

Esta mesma fase possui o menor percentual também de respostas erradas, concluindo 

que os respondestes deixaram a maioria das lacunas em branco. Vale destacar que o desvio 

padrão da 2ª fase, analisado de forma individual por fase, em relação aos acertos foi de 4,8, o 

menor índice comparado com as outras fases.  

Assim como a contabilidade de custos, a contabilidade tributária é uma área da 

contabilidade que necessita da prática, neste sentido o baixo percentual de compreensibilidade 

de leitura dos acadêmicos neste tema pode se justificar por não estarem trabalhando na área. 

Referente ao tema de auditoria utilizou-se um texto com 41 lacunas para aplicação da 

técnica Cloze, considerando os 145 respondentes, totalizou 5.945 lacunas. Comparando com 



 
 

 

 

as demais análises, apresenta-se o maior percentual de respostas nulas (92%), este 

corresponde a questionários da 3ª fase. Tal resultado ocorreu talvez por se tratar de um tema 

que não é habitual a todos. 

O texto sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária continha 52 lacunas, 

considerando os 145 respondentes, totalizou 7.540 lacunas. Verificou-se que a 

compreensibilidade dos acadêmicos sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária é muito 

inferior ao esperado. No mesmo sentido da análise sobre o tema de auditoria, a maioria dos 

acadêmicos deixou de preencher mais da metade das lacunas.  A 5ª fase teve o maior 

percentual (28%) de compreensibilidade de leitura, e o menor percentual (9%) de 

compreensibilidade de leitura se concentra na 2ª fase. 

Analisando o percentual de respostas erradas, verifica-se que a 4ª e 8ª fase apresentam 

percentuais expressivos de erros, 41% e 44% respectivamente.  De acordo com Vicentelli 

(1999) ler é atividade rotineira, entretanto, a prática da leitura não é tão simples como pode 

ser julgada, é preciso que o leitor compreenda o que lê, dando significado a leitura. Portanto, 

os resultados obtidos revelam a falta da boa leitura realizada pelos acadêmicos.  

O objetivo da leitura, de acordo com Silva (2005), é a compreensão do que outras 

pessoas pensam. Portanto essa tarefa exige uma visão critica dos assuntos lidos, 

desenvolvendo as tarefas de examinar, identificar, comparar, localizar, avaliar, selecionar e 

priorizar informações.  

  

4.3 Análise Comparativa da Compreensibilidade de Leitura dos Acadêmicos em Relação 

a Assuntos Contábeis 

Na Tabela 2 apresenta-se análise comparativa da compreensibilidade de leitura dos 

acadêmicos sobre assuntos contábeis. 
 

Tabela 1 – Compreensibilidade de leitura dos acadêmicos sobre assuntos contábeis 

 

Textos 

Respostas 

Corretas 

% Respostas 

Corretas 

(média) 

Respostas 

Erradas 

% Respostas 

Erradas 

(média) 

Respostas 

Nulas 

% Respostas 

Nulas(média) 

Ética profissional 2231 40% 1847 34% 1432 26% 

Contabilidade I 1758 37% 1578 33% 1449 30% 

Contabilidade de 

Custos 
1638 25% 1996 30% 3036 45% 

Contabilidade 

Tributária 
1168 25% 1400 30% 2072 45% 

Auditoria 709 12% 1296 22% 3940 66% 

Legislação 

Trabalhista e 

Previdenciária 

1368 18% 2003 27% 4169 55% 

Total 8872 - 10120 - 16098 - 

Total% 25% - 29% - 46% - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme Tabela 2, o texto sobre ética profissional foi o tema com maior percentual 

de compreensibilidade em leitura (40%), seguido do texto de contabilidade I, que envolveu 

assunto básico de contabilidade, este representando 37% de compreensibilidade. O texto de 

auditoria teve o menor percentual de compreensibilidade de leitura e maior número de lacunas 

deixadas em branco. 

Para identificar os percentuais dos totais de respostas corretas, erradas e nulas, 

respectivamente evidenciado na Tabela 2, utilizaram-se os resultados obtidos na aplicação da 



 
 

 

 

técnica Cloze, com o total de lacunas (35.090) que compuseram os questionários a serem 

preenchidos. 

As disciplinas de Contabilidade de Custos da 3ª fase e Contabilidade Tributária da 4ª 

fase, obtiveram os mesmos percentuais em todos os quesitos, em que as respostas nulas (45%) 

foram maiores que as respostas corretas (25%) e respostas erradas (30%). Por se tratarem de 

temas mais específicos, Silva (2003) explica que os estudantes da área contábil, sentem 

dificuldade em compreensão de textos filosóficos e técnicos, desta área. Segundo Silva (2003) 

supõe-se que por falta de leitura, essas dificuldades se agravam. 

Observa-se ainda, em uma visão geral de todos os assuntos, que há grande dificuldade 

de compreensibilidade na leitura em relação a assuntos contábeis dos acadêmicos de Ciências 

Contábeis, sendo que as lacunas em branco (46%) superaram o número de acertos (25%). Este 

baixo percentual de compreensibilidade em todos os temas não se justifica pelas referências 

utilizadas, pois de acordo com Silva (2005) o leitor que tem habilidade e competência vai 

compreender o texto independente da linguagem utilizada pelo autor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou analisar a compreensibilidade de leitura dos acadêmicos de 

ciências contábeis de uma universidadedo Sul do Brasil em relação a assuntos envolvendo o 

profissional contábil, por meio da técnica Cloze. Definiu-se como população do estudo todos 

os acadêmicos matriculados no curso de Ciências Contábeis no primeiro semestre de 2015.  

A amostra compreendeu 145 acadêmicos que responderam ao instrumento de pesquisa 

(questionário). Os questionários foram aplicados durante o período de aula entre os dias 11 a 

20 de maio de 2015, procurando atingir todas as fases do respectivo curso. Utilizou-se da 

técnica Cloze com a estatística descritiva para apresentação e análise dos dados. 

A maioria dos respondentes foi do gênero feminino, com idade até 20 anos. Não 

trabalham na área do curso, não precisaram mudar de cidade para fazer a graduação e residem 

atualmente na mesma cidade da Instituição. Ao se tratar da educação continuada, pretendem 

na sua maioria, iniciar uma Pós-Graduação/Especialização após o termino da graduação.   

Os resultados demonstraram que a disciplina de ética profissional teve média 

compreensibilidade, onde a maioria dos respondentes completaram as lacunas, mesmo estas 

não estando corretas. Este foi o tema que atingiu a melhor compreensibilidade de leitura entre 

os outros analisados para pesquisa.  

A disciplina de contabilidade I, área básica da contabilidade, cujos conhecimentos são 

transmitidos na primeira fase da graduação, obteve baixo desempenho de compreensibilidade 

de leitura e os resultados de respostas corretas, erradas e nulas, mantiveram percentuais 

similares. 

A contabilidade de custos e a contabilidade tributária, áreas mais especificas do curso, 

que transmitem maior conhecimento por meio da prática, apresentaram resultados de baixa 

compreensibilidade de leitura para ambos os temas. Os percentuais de respostas erradas 

obtidos nestas análises superaram os acertos, resultados opostos obtidos nas analises dos 

temas anteriores.   

Em relação ao tema de auditoria, se observou um número expressivo de respostas 

nulas, ou seja, lacunas deixadas em branco, em consequência a isto, as respostas corretas 

foram mínimas, indicando a baixíssima compreensibilidade de leitura em relação ao tema, 

inclusive caracterizando este como o tema de menor compreensibilidade.  



 
 

 

 

Por fim, foi analisado o tema de Legislação Trabalhista e Previdenciária.As respostas 

nulas e erradas superaram os acertos, indicando baixíssima compreensibilidade de leitura, 

segundo tema com menor compreensão.  

 Diante dos resultados apresentados e analisados pode-se constatar que a grande 

maioria dos respondentes da pesquisa não possuíram habilidades de leitura suficientes para 

completar o teste Cloze. Isso porque em nenhum dos 6 (seis) assuntos o percentual de acertos 

no teste, em uma visão geral de todas as fases, ultrapassou 40%. O fato de que o respondente 

esteja cursando fases finais do curso, não significa que este tem maior compreensibilidade de 

leitura sobre os temas da graduação. 

Considerando o rigor metodológico para o desenvolvimento do estudo, destacam-se 

duas limitações de pesquisa. A primeira limitação relaciona-se aos aspectos teóricos em 

relação à seleção dos textos utilizados para a análise, haja vista que o estudo não abordou 

todas as disciplinas do curso de ciências contábeis e a literatura apresenta diversificados 

assuntos relacionados à área contábil. Outra limitação é de caráter metodológico e relaciona-

se ao viés dos respondentes quanto ao questionário aplicado, considerando a subjetividade no 

entendimento do respondente ao ler e interpretar as questões envolvendo a técnica Cloze.   

 Recomenda-se para pesquisas futuras reaplicar a pesquisa em universidades 

particulares; utilizar outras temáticas envolvendo assuntos sobre o profissional contábil; 

replicar a pesquisa e comparar com o desempenho dos acadêmicos. 
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