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RESUMO  
 
O campo dos calouros é uma atividade realizada pelo Centro de Pesquisas e Estudos 
Geológicos (CPEGEL) da Universidade Federal de Minas Gerais, e tem como foco a 
ambientação dos alunos do primeiro período do curso aos conceitos básicos de geologia, 
assim como o desenvolvimento inicial do pensamento geológico a partir das ideias 
apresentadas. De forma a obter a maior compreensão dos participantes, realizam-se aulas 
teóricas e práticas, nas quais são apresentados mapas, maquetes esquemáticas, amostras de 
rochas, entre outras atividades didáticas. Após este primeiro contato, realiza-se uma saída de 
campo à região da Serra da Moeda, a fim de firmar os conceitos apresentados e demonstrar, 
na prática, como é a dinâmica dos trabalhos em campo, a rotina do estudante de geologia nas 
excursões, bem como uma das linhas de atuação do profissional geólogo. O campo é orientado 
pelos próprios estudantes da graduação, o que acaba por estimular neles o desenvolvimento 
de diversas habilidades, como a didática, o trabalho em equipe, a liderança e o 
aperfeiçoamento de conceitos vistos ao longo do curso.  A fim de mensurar a importância e a 
influência desta atividade na vida acadêmica dos discentes, realizou-se uma pesquisa com 42 
alunos de geologia, pertencentes a 9 turmas distintas do curso ofertado na UFMG. O 
questionário abordou tópicos variados, desde a expectativa dos alunos para com a atividade 
até as habilidades que acreditam terem sido desenvolvidas em função desta. De acordo com a 
pesquisa, 68% dos alunos estimaram a relevância do campo dos calouros na influência para a 
construção inicial ou desenvolvimento subsequente do pensamento geológico entre 6 e 10, 
numa escala de 0 a 10. Tal fato pode ser devido a realização da atividade no primeiro período 
do curso, no qual não são ofertadas matérias específicas da geologia e predomina na grade 
curricular matérias do ciclo básico.  Também, 62% consideraram a atividade satisfatória, a qual 
contribuiu para estudos posteriores na vida acadêmica, e a mesma porcentagem afirma que o 
Campo dos Calouros foi uma motivação para permanência no curso. 50% afirmaram que a 
aula pré-campo contribuiu para o entendimento dos aspectos geológicos vivenciados em 
campo, e 23,5% se mostraram em dúvida. Entretanto, a maioria dos alunos que se mostraram 
em dúvida é pertencente a anos mais antigos, e, como houveram reformulações na dinâmica e 
na didática aplicada, supõe-se que as alterações contribuíram positivamente para a 
compreensão das atividades. Quanto às habilidades desenvolvidas foram reconhecidas, 
principalmente,  a ambientação com o trabalho de campo (84%), desenvolvimento da didática e 
conceitos iniciais, interação interdisciplinar (79%), o senso crítico e o trabalho em equipe (74%) 
e a inclusão proporcionada pela participação dos alunos nas etapas iniciais e finais do projeto 
(58%). Ao analisar as respostas dos fatores levantados na pesquisa, corrobora-se a ideia da 
contribuição do campo dos calouros como complementação no percurso acadêmico, uma vez 
que acrescenta na estruturação das concepções geológicas iniciais e na formação do 
estudante.  
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