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Introdução: Diversos estudos tem constatado o crescente número de alunos que
chegam ao ensino superior com dificuldade leitora e ressaltam a importância de
conhecer quem são esses estudantes a fim de promover intervenções que visem à
melhoria na compreensão da leitura dos mesmos. Considera-se que para avaliar a
dificuldade de leitura dos estudantes é importante conhecê-los quantos suas histórias
pessoais e acadêmicas e suas percepções frente a tais dificuldades. Nesse sentido,
diante da alta exigência de uma leitura proficiente no ensino superior a questão deste
estudo é qual o perfil dos estudantes do curso de Psicologia que apresentam
dificuldade de leitura? Objetivo: Investigar o perfil de estudantes de psicologia que
apresentam dificuldade de leitura, a fim de promover intervenções que visem à
melhoria na compreensão da leitura dos mesmos. Metodologia: Este trabalho
encontra-se em andamento, possui caráter descritivo e exploratório. Os participantes
são estudantes do curso de psicologia da instituição de ensino superior da região do
Vale do Aço. Os interessados preencheram formulário para agendamento da entrevista
que estão sendo realizadas no Serviço de Psicologia do curso, após assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com o consentimento dos participantes
estão sendo gravadas e transcritas. O instrumento para coleta de dados consiste em um
roteiro de entrevista semiestruturado e serão analisados por meio da técnica de análise
de conteúdo. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Resultados: O
estudo encontra-se em fase de coleta de dados. Até o momento, aproximadamente
sessenta alunos responderam o formulário afirmando ter interesse em participar da
pesquisa e se autodeclarando apresentar dificuldade de leitura. Desses, dez foram
entrevistados, sendo um participante do sexo masculino e nove participantes do sexo
feminino, com idade entre 19 e 26 anos, cursando os seguintes períodos: 2º, 6º, 8º e 9º.
Considera-se expressivo a quantidade de estudantes que se interessaram em participar
da pesquisa. Esse dado é preocupante em função da importância da leitura para os
acadêmicos e futuros profissionais, pois, essa habilidade se faz necessária na
compreensão de textos técnico-científicos. Conclusão: Acredita-se que os resultados
desse estudo subsidiarão informações significativas para a compreensão leitora dos
estudantes, propiciando conhecimentos para o corpo docente e para gestão do curso na
qual o estudo está sendo realizado, consequentemente contribuirá para o planejamento
de estratégias de intervenção que minimizem a dificuldade de leitura dos estudantes.
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