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Resumo: A correlação conceitual através de mapas é uma estratégia didática que permite a 
representação gráfica do conhecimento. Contudo, um dos problemas enfrentados na 
utilização de Mapas Conceituais (MC) que interfere no aprendizado é a dificuldade de 
compreensão dos conceitos por ausência de leitura. Portanto, o presente trabalho objetivou 
verificar a contribuição da construção de MC como estratégia de estímulo à leitura entre 
estudantes de dois cursos de graduação de uma universidade do agreste alagoano. Foram 
investigados estudantes dos cursos de Ciências Biológicas (G-A) e Agronomia (G-B). Após 
instruções quanto à elaboração de MC e abordagem dos temas vírus e bactérias, foi 
solicitada aos dois grupos a construção de quatro MC a partir de quatro textos sobre os 
temas. Após a entrega dos MC, a fim de verificar a contribuição da estratégia, foi aplicado 
um questionário estruturado. Dos 90 discentes pertencentes ao G-A (n=54) e ao G-B (n=37), 
para 22,2% e 59,5% dos graduandos do G-A e G-B, respectivamente, houve estímulo 
significativo à leitura. Para 63,0% e 37,8% dos alunos do G-A e G-B, respectivamente, o 
estímulo à leitura foi moderado. Apenas 14,8% do G-A e 2,7% do G-B não se sentiram 
motivados. A maioria dos estudantes, 59,3% do G-A e 64,9% do G-B, afirmou recorrer aos 
textos duas ou três vezes para a elaboração dos MC. O estudo evidenciou que a construção 
de MC foi uma estratégia didática importante para estimular o hábito de leitura dos 
graduandos, o que pode refletir na melhor articulação de conceitos. 
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Abstract: The conceptual correlation through maps is a teaching strategy that allows the 
graphical representation of knowledge. However, one of the problems faced in the use of 
concept maps (CM) that interferes with learning is the difficulty in understanding the 
concepts for lack of reading. Therefore, this study aimed to verify the MC construction of 
the contribution as a stimulus strategy in reading among students of two undergraduate 
courses at a University of Alagoas wild. Students were investigated Biological Sciences 
courses (GA) and Agronomy (GB). After instructions on the preparation of MC and approach 
of viruses and bacteria issues, was asked the two groups to build four MC from four texts on 
the issues. After delivery of the MC in order to verify the contribution of the strategy, a 
structured questionnaire was administered. Of the 90 students from the GA (n = 54) and GB 
(n = 37), to 22.2% and 59.5% of the graduates of GA and GB, respectively, a significant 
stimulus to reading. To 63.0% and 37.8% of GA and GB students, respectively, stimulating 
the reading was moderate. Only 14.8% of GA and 2.7% of the GB did not feel motivated. 
Most students, 59.3% of GA and 64.9% of GB, said use the texts two or three times for the 
preparation of MC. The study showed that the construction of MC was an important didactic 
strategy to encourage the reading habit of the students, which may reflect in better 
articulation of concepts. 
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