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       As Ligas Acadêmicas de Medicina (LAM) são atualmente a mais 
frequente atividade extracurricular dos estudantes de medicina 
brasileiros (PERES, 2007),  cumprindo inegavelmente, um importante 
papel na composição do currículo informal. São definidas  de maneira 
simples e objetiva como associações de alunos com o intuito de 
aprofundamento didático em determinados temas (HAMAMOTO FILHO 
e VILLAS-BOAS, 2010). 

       Pesquisando este tema como dissertação de mestrado, observamos 
a escassez de estudos mais detalhados e  chegamos a  questões 
recorrentes e inquietantes. Dentre estas: qual o real papel das ligas 
acadêmicas na formação do estudante de medicina? Qual o perfil do 
estudante de medicina que participa de ligas? As ligas estão cumprindo 
seu papel? As instituições estão apoiando e acompanhando 
devidamente as atividades? 

      Como produto final do estudo, decidimos elaborar este guia com 
intuito de colaborar na organização estrutural e orientação das 
atividades rotineiras de Ligas Acadêmicas já atuantes e em formação. 
As informações aqui contidas são sugestões oriundas de nossa vivência 
pessoal, atuando como preceptor de liga acadêmica por mais de dez 
anos, bem como de dados colhidos em nossa pesquisa intitulada Ligas 
Acadêmicas da Cidade de Belém: Caracterização e Análise Crítica , e da 
revisão de literatura que realizamos. 

      Estudantes membros de ligas acadêmicas, professores preceptores 
de ligas e os gestores dos Cursos de Medicina, encontrarão aqui 
informações que poderão auxiliar em diversos aspectos da atuação das 
Ligas Acadêmicas. 
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       Princípios gerais. 

       A primeira liga acadêmica de medicina brasileira  foi criada em 

1920, na Faculdade de Medicina da USP – São Paulo, a Liga de 

Combate à Sífilis (TORRES, 2008). 

       Caracteriza-se Liga acadêmica como um grupo de alunos que se 

organizam respeitando um estatuto que normatiza suas atividades, com 

objetivo principal de  aprofundamento  em determinados temas.   As 

atividades das  ligas incluem aulas teóricas ,  seminários,  simpósios, 

projetos de  pesquisa e atividades voltadas  à comunidade.  

       É  inegável a enorme  penetração da Ligas Acadêmicas nos  cursos 

médicos de todo o país, bem como a existência de vários aspectos 

positivos na atuação desta que é a  mais frequente atividade 

extracurricular  dos estudantes de medicina.    Reconhecendo a  

relevância desta  atividade extracurricular , recentemente começaram a 

surgir estudos que levantam questões importantes e dúvidas,  

demonstrando  uma grande inquietude nos meios acadêmicos acerca da 

atuação  e do papel formativo desempenhado por elas.    

        De forma Ideal, a atuação das ligas deveria constituir um 

aprofundamento em diversos temas específicos, atividades de pesquisa 

e extensão (MAFRA, 2006), sempre que possível inseridas  na 

comunidade, conectadas com os interesses e anseios desta. Com esta 

concepção a partir da constituição de 1988, em que se elaborou o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o 

papel das LAM se fortaleceu (TORRES, 2008).  Pinheiro da Costa e col 

(2012) afirmam que a participação em ligas acadêmicas  e outras 

atividades extracurriculares , além de agregar valor à formação 

acadêmica e pessoal, também representam uma contribuição social. 
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             A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1996  definindo o papel do 

ensino superior  destaca a necessidade do conhecimento dos problemas 

do mundo atual sejam estes nacionais ou regionais. A aplicação  prática 

seria a prestação de serviços à comunidade criando uma relação de 

reciprocidade com a mesma (TORRES, 2008). As atividades de 

extensão universitária  podem através de pesquisas e variados projetos 

atingir a comunidade por meio da prática profissional (SALGADO FILHO, 

2007). A LDB abre espaço e reforça o papel das LAM como importante 

atividade de extensão e atuação em comunidade. 
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       Organização e estrutura das Ligas 

  

       As ligas são uma atividade extracurricular voluntária, e como tal, são   

criadas e dirigidas pelos estudantes sem necessariamente um vínculo 

oficial com as Instituições de Ensino Superior (IES) ou os respectivos 

cursos de medicina onde estão inseridas. No entanto para que se atingir 

uma necessária organização e normatização do funcionamento é 

necessário que existam regras mínimas que devem ser estabelecidas 

em um  regimento ou estatuto.  

       O estatuto de uma LAM deve ser criado de acordo com as 

características específicas e objetivos daquela liga em particular, 

devendo-se evitar copiar estatutos de ligas já existentes ou 

simplesmente seguir regras de funcionamento já estabelecidas por 

outras LAM.   

       Existem normas básicas e informações sobre o funcionamento geral 

da liga que deverão estar sempre presentes nestes regimentos ou 

estatutos, como por exemplo: 

a) Definição dos objetivos e metodologias de ação da liga: 

Deve haver uma exposição clara dos objetivos a serem 

alcançados pela liga como um todo e cada integrante 

individualmente. Este é um princípio fundamental, tendo em vista 

que as LAM são atividades extracurriculares voluntárias , mas 

que tem um papel a cumprir ,  contribuindo com a formação do 

estudante de medicina, seja aprofundando assuntos de interesse 

do grupo, promovendo atuação na comunidade onde a liga está 

inserida , favorecendo atividades de extensão, ou até 

simplesmente gerando uma saudável interação social.  

Considerando estes e outros objetivos , uma definição de 

estratégias e metodologias a serem empregadas nas rotinas de 
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atividades da liga é essencial, pois  um bom planejamento 

destas estratégias garante e facilita o alcance desta metas. 

b) Número de integrantes: Costuma haver muita variação neste 

aspecto entre as diversas ligas, não existindo uma norma rígida, 

mas por uma questão prática de organização e funcionamento 

eficiente, um número razoável seria entre 20 a 30 membros. 

c) Normatização do ingresso à liga: O estatuto deverá definir os 

critérios de acesso  à liga, estabelecendo  algumas exigências 

mínimas aos candidatos. No capítulo seguinte deste guia 

detalharemos melhor este tópico. 

d) Definição do corpo de direção da liga: É necessário definir a 

composição da direção, com clara definição da atuação de cada 

um, estabelecendo também a duração do mandato e os critérios 

de eleição deste corpo diretor. Uma sugestão de composição 

básica incluiria cinco cargos: presidente, vice-presidente, 

tesoureiro, diretor científico e diretor social, que formariam um 

comitê diretor que deveria reunir periodicamente para definir 

programação, estratégias de atuação,  temas, calendário etc, ou 

seja,  planejando  com antecedência o que vai ser proposto 

posteriormente à “assembleia geral”, que seria a reunião 

(possivelmente mensal) de todos os membros da liga. 

e) Definição da participação de um professor-preceptor:  É 

nossa sugestão que todas as LAM tenham um professor-

preceptor (ou mais de um). Este, a nosso ver,  é um requisito 

indispensável, e no estatuto já devem estar as normas de 

atuação e obrigações mínimas do docente. O professor  

convidado deve ser cuidadosamente escolhido, pois para bem 

atuar como preceptor de uma liga acadêmica  é necessário além 

de disponibilidade e interesse,  algumas  características 

específicas como experiência em atividades de extensão, 
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habilidade para trabalhar em grupo, criatividade e conhecimento 

de metodologias ativas de aprendizagem. Nesta escolha  a 

direção da liga pode recorrer à coordenação do curso, aos 

coordenadores de disciplina ou  módulos e aos   chefes de 

departamento, ou seja,  a professores que tem um conhecimento 

maior das características do corpo docente da instituição  e que 

cientes do perfil necessário, poderão orientar de maneira mais 

criteriosa esta escolha.  O preceptor  embora voluntário deverá 

ter sim obrigações mínimas, devendo estar ciente delas  desde o 

primeiro momento. Sempre que possível é muito interessante 

que o professor –preceptor  participe da elaboração do estatuto 

da liga, o que torna claro que sua escolha e convite deverá ser 

uma das primeiras iniciativas  da liga assim que constituída. 

f) Definição de métodos de avaliação : Poucas ligas tem 

rotineiramente alguma avaliação de suas próprias atividades, e 

de seus componentes. A realização de avaliações ao final de 

atividades como seminários ou simpósios pode ajudar no 

aprimoramento destas atividades (avaliações destinadas ao 

próprio evento ) e,  quando voltadas ao aluno, permitir um 

destaque dos aspectos mais importantes do conteúdo recém 

explorado. Neste contexto a avalição dos membros da liga 

funcionaria como  uma ferramenta de reforço aprendizagem . A 

participação do preceptor no planejamento destas avaliações é 

indispensável.  
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       Processo de seleção dos membros e tempo de permanência 

 

       Juntamente com o número de participantes já pré-determinado no 

estatuto, deverá ser também definido o tempo de permanência máximo 

de cada aluno e o detalhamento do processo de seleção para ingresso 

na liga (sempre que houver um número maior de candidatos do que 

vagas disponíveis).  

       Como tempo máximo de permanência sugere-se um ano, sendo 

permitido um número limitado de prorrogações (se houver interessados) 

por mais seis meses.  Isto garantirá  maior dinamismo à liga, já que com 

com uma renovação anual do quadro de participantes , a tendência será 

de manutenção do  interesse em todas as atividades. Esta limitação 

também permitirá ao aluno participar de mais de uma liga ao longo do 

curso, o que a nosso ver é interessante, não sendo aconselhável  a 

participação em mais de uma liga ao mesmo tempo, considerando-se 

uma possível sobrecarga de atividades com provável prejuízo para as 

atividades curriculares e redução do tempo destinado a descanso e 

lazer, essencial durante um curso de muitas exigências e pressão 

emocional como o curso de medicina. 

       É interessante que o corpo diretor, com seus cinco membros, 

permaneça por um ano meio, estendendo-se   portanto  por mais seis 

meses além do processo seletivo, que seria anual, recebendo os novos 

integrantes e  garantindo  uma continuidade no bom funcionamento da 

liga ao mesmo tempo que transmitem sua experiência aos novos 

membros. 

       No  processo de seleção sugere-se uma entrevista onde seriam 

verificados pré-requisitos e características de cada candidato. Como pré-

requisito seria interessante que o candidato já estivesse cursando  pelo 

menos o quarto período (segundo semestre do segundo ano), para 

evitar situações que serão discutidas no tópico problemas e distorções.   
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       Outro pré-requisito seria não estar participando naquele momento 

de outra liga , o que poderia comprometer sua disponibilidade e 

participação ativa. Não vemos problemas em alunos de diferentes 

instituições candidatarem-se a uma liga que tem raízes e atuação 

predominante em uma específica IES.  Como características positivas a 

serem pesquisadas na entrevista ressaltamos:  o interesse por  estudo 

em grupo, atuação em comunidade e atividades de extensão . 

       No caso da realização de uma prova de seleção escrita, sugere-se 

não exigir conhecimentos prévios específicos   do tema básico que é 

explorado pela liga, por exemplo,  incluir questões sobre cardiologia 

clínica para um liga de cardiologia, e sim noções de anatomia, histologia 

e fisiologia relacionados  ao tema básico, e ainda epidemiologia, ética 

médica, humanidades e noções básicas referentes ao SUS. Mais uma 

vez é fundamental a colaboração do professor-preceptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     



12 

 

 

 

       O papel das ligas 

 

       A visão discente. 

       Em nossa pesquisa entrevistamos 133 estudantes de medicina 

membros de 13 diferentes ligas acadêmicas, buscando levantar dados 

referentes a suas expectativas ao ingressar em uma liga, bem como 

suas análises do papel que constatam estar sendo  desempenhado por 

suas respectivas ligas.   Com este objetivo aplicamos um questionário do 

tipo Likert, visando avaliar o grau de concordância ou discordância em 

relação a diversas assertivas, algumas das quais reproduzimos a seguir. 

       “Minhas expectativas ao ingressar foram atingidas plenamente 

com as atividades e rotinas de funcionamento da liga”.  Uma 

expressiva parcela dos entrevistados (42,53%) demonstrou tendência a 

discordar, admitindo-se portanto problemas na rotina de funcionamento 

das ligas frustrando suas expectativas iniciais.(gráfico 1)  

 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

7,46%

50,00%

39,55%

2,98%

Gráfico 1: Minhas expectativas ao 

ingressar foram atingidas 

plenamente com as atividades e 

rotina de funcionamento da liga.

Série1
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       É animador constatar que mais de 73% dos estudantes participam 

de ligas que esclarecem a seus integrantes as normas e objetivos 

contidos em seus respectivos estatutos(gráfico 2), o que deveria  ser 

uma rotina obrigatória a todas as ligas  já no momento de ingresso de 

cada participante. 

       Existe um certo consenso na literatura (HAMAMOTO FILHO, 2011), 

com relação a antecipação e aprofundamento  de conteúdos nas 

atividades das ligas, conteúdos estes que normalmente seriam 

ministrados no currículo formal. A posição de diversos autores , que é 

corroborada pelos três coordenadores de curso que entrevistamos, é de 

que a simples antecipação não é um aspecto positivo. Por outro lado  é 

unânime que o aprofundamento em conteúdos específicos  é positivo, 

podendo ser incluído entre as funções e metas desejáveis de uma LAM.  

       A seguir veremos a opinião dos membros de ligas sobre esta 

questão. 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

31,11%

42,22%

21,49%

5,18%

Gráfico 2:Tenho conhecimento do estatuto que regula o 

funcionamento da minha liga (objetivos, entrada de novos 

integrantes, calendário de atividades regulares, sucessão da 

direção, metodologias de estudo, participação docente e 

direcionamentos em geral)

Série1
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       Como se poder constatar a grande maioria  dos alunos concorda 

que o aprofundamento de conteúdos é uma realidade nas rotinas de 

atividades das ligas. Consideramos  este dado como um ponto a favor 

da atuação das ligas, que estariam, neste aspecto, cumprindo seu papel. 

 

       Evidentemente não é papel das LAM complementar o currículo 

formal, mas as ligas que abordam temas específicos, ou relacionadas a 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

39,70%
55,14%

3,67% 1,47%

Gráfico 3: As atividades da liga 

aprofundam conhecimentos 

específicos em relação ao currículo 

convencional. 

Série1

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

13,97%

51,47%

30,14%

4,41%

Gráfico 4: As ligas promovem 

obtenção de conhecimentos que não 

posso obter no currículo formal. 

Série1
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especialidades, em algum momento vão explorar conteúdos  não 

contemplados formalmente durante o curso. Na opinião de  65,44% dos 

alunos a assertiva acima é real.        

        

       Como se vê no gráfico 5 mais de 90% dos entrevistados concorda 

que antecipação de conteúdos do currículo formal é uma realidade na 

rotina das ligas.  

       Como já comentado, a antecipação de conteúdos é na visão de 

vários autores uma distorção das atividades das ligas. Muitas vezes esta 

antecipação cria uma subversão do roteiro pedagógico programado pelo 

curso, com introdução de informações fora do contexto e momento 

adequados. Isto  pode não ser benéfico, gerando conflitos e, entre outros 

problemas, indução  à especialização precoce (HAMAMOTO 

FILHO,2010).  

       Esta inadequada antecipação pode ocorrer pela prematura entrada 

dos estudantes em uma liga, que é constatada por (PERES, 2007), e 

confirmada em nossa pesquisa onde encontramos mais de 70% dos 

alunos informando ter entrado em uma liga no primeiro ou segundo ano 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

29,62%

60,74%

9,62%
0%

Gráfico 5: As atividades das ligas 

muitas vezes antecipam informações 

do currículo convencional. 

Série1
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do curso (gráfico 6).  No entanto a ausência de uma  orientação docente,  

ou uma orientação equivocada também pode gerar esta distorção e, a 

nosso ver, esta é a causa mais grave, que discutiremos adiante ao 

abordarmos  o papel do professor-preceptor.  

 

Gráfico 6: Ano que cursava quando ingressou em uma liga. 

 

       

 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

33,08%

47,05%

19,85%

0%

Gráfico 7: Busco na liga antecipar 

conhecimentos tanto teóricos como 

práticos em relação ao momento em 

que isso ocorreria no currículo oficial 

do meu curso.

Série1
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        Os dados dos gráficos anteriores demonstram   que em nossa 

amostragem, tanto antecipação como aprofundamento de 

conhecimentos ocorrem nas LAM. A antecipação de informações 

teóricas e experiências práticas é inclusive admitida como um dos 

objetivos  buscados pelos estudantes  nas ligas (gráfico 7) 

 

       Cerca de metade dos estudantes de ligas que entrevistamos 

declara não haver uma adequada discussão, entre os membros, das 

metodologias e temas  abordados nas reuniões, não havendo também a 

necessária participação dos preceptores na escolha das melhores 

estratégias de ensino-aprendizagem e temas mais pertinentes(gráfico 8). 

 

 

 

       Uma das premissas básicas da atuação em ligas, é o princípio  

extremamente saudável da busca ativa de conhecimentos. O estímulo a 

esta busca é inclusive a  tendência atual de muitos dos cursos de 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

12,59%

38,51% 36,29%

12,59%

Gráfico 8 - Os métodos de trabalho e 

a escolha dos temas de estudo em 

nossas reuniões são discutidos entre 

os membros da liga com participação 

ativa do professor preceptor. 

Série1
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medicina brasileiros que modificaram seus currículos, adotando  

estratégias inovadoras. 

       A grande maioria dos membros de ligas em nossa amostra 

concorda que as ligas são um instrumento que viabiliza esta construção 

ativa de conhecimentos(gráfico 9). 

 

 

 

       Segundo Torres et al (2008):  

       “(..)espera-se que as LAM constituam-se  espaços onde o aluno 

possa atuar junto à  comunidade como agente de   promoção de saúde e 

transformação    social,   ampliando   o   objeto   da   prática   médica, 

reconhecendo as pessoas   como atores do processo saúde-doença, o 

qual envolve  aspectos psicossociais, culturais e ambientais, e não  

apenas biológicos”.(p. 715) 

       As ligas deveriam atuar na comunidade e para a comunidade, o que 

sem dúvida nenhuma traria benefícios à formação acadêmica, pois além 

de um exercício prático de cidadania, ao prestar um serviço a 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

21,32%

63,97%

14,70%

0%

Gráfico 9 - A liga me permite construir 

conhecimento de maneira ativa, ao 

invés de recebê-lo passivamente. 

Série1
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comunidade onde está inserida, ajudaria a criar uma reflexão nos 

estudantes sobre o papel humano e social do ato médico, bem como 

sobre a própria essência de ser médico.   

       No gráfico 10, vemos com satisfação que mais da metade dos 

alunos  tem, através das ligas,  a  oportunidade desta atuação em 

comunidade. No entanto  preocupa a informação de cerca de 40% dos 

entrevistados afirmando não haver em suas respectivas ligas este tipo 

de inciativa, o que demandaria  orientações e intervenções dos 

preceptores neste sentido.  

 

 

     

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

16,17%

44,11%

27,20%

12,50%

Gráfico 10 - A rotina da liga inclui 

atividades junto à comunidade e para 

a comunidade. 

Série1
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         O reconhecimento da necessidade de uma eficiente orientação  

docente no planejamento e execução das atividade das LAM, é uma 

unanimidade na literatura, entre os coordenadores de curso de medicina 

que entrevistamos, e também na opinião da grande maioria dos 

estudantes que participaram de nosso levantamento (gráfico 11). 

      A consciência por parte dos alunos da importância da atuação dos 

preceptores é muito positiva e animadora. A participação de um 

professor não altera a essência das LAM como iniciativa voluntária dos 

estudantes , para os estudantes, gerida pelos estudantes em busca ativa 

de conhecimento. 

       Na busca ativa de conhecimentos várias estratégias podem ser 

empregadas, desde a participação interativa em seminários, simpósios , 

mesas redondas, problematização  e outras metodologias ativas que, 

como mencionamos anteriormente, já vem sendo adotadas em muitos 

cursos  médicos brasileiros.  As mencionadas atividades  de extensão 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

46,32%

35,29%

16,17%

2,20%

Gráfico 11 - Uma liga atuando sem a 

orientação de um professor 

preceptor pode levar a distorções na 

formação acadêmica de seus 

membros. 
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são ferramentas muito úteis neste sentido, devendo constituir da parte 

da rotina obrigatória das LAM.  

       No gráfico 12 constatamos que estas atividades de extensão, são 

rotina na maioria das ligas, mas para quase de 20% dos  estudantes 

membros de LAM  isto não acontece , o que é inadmissível. 

 

 

 

 

 

       Assim como as atividades de extensão, cerca de um terço das LAM 

(segundo nossos dados) também não propicia a seus integrantes 

atividades de pesquisa (gráfico13). A análise deste dado, mais uma vez 

demonstra falta de iniciativa e  orientação por parte da preceptoria, pois  

não há como os membros de ligas, ou qualquer estudante de medicina, 

realizar iniciação à pesquisa científica sem a orientação docente. 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

18,65%

62,68%

15,67%
2,98%

Gráfico 12 - Participação em atividades de 

extensão (simpósios , seminários, jornadas, 

cursos) é  prática regular na liga em que atuo. 

Série1
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       A tendência à opção precoce por uma especialidade, muitas  vezes  

nos dois primeiros anos do curso, não é interessante sobre vários 

aspectos,  contrariando as diretrizes curriculares nacionais (DCN), a 

entrada prematura em uma liga, entre outros fatores , pode segundo 

dados da literatura (HAMAMOTO FILHO,2010), contribuir para esta 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

8,88%

55,55%

29,62%

5,92%

Gráfico 13 - A liga me propicia 

participação em atividades de  pesquisa. 

Série1

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

20,89%

64,92%

13,43%
0,74%

Gráfico 14- As atividades da liga podem 

ajudar a direcionar mais rapidamente 

minha escolha por uma especialidade. 

Série1
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distorção. Em nossa pesquisa quase 90% dos participantes admitem 

esta possibilidade(gráfico 14).   Esta  indução  é uma das mais 

recorrentes  críticas à atuação das LAM. 

 

 

 

 

       Embora a grande maioria dos membros de ligas discorde  (gráfico 

15), a entrada prematura em uma liga acadêmica, pode causar algumas 

distorções, em função da condução das atividades com antecipação de 

conteúdos, o que pode criar um conflito com o roteiro pedagógico 

programado no currículo convencional. A própria imaturidade do aluno, 

ausência de alguns conhecimentos básicos pode prejudicar seu próprio 

aproveitamento nas LAM.    

       Na concepção ideal da atuação de uma LAM, esta deveria “propiciar 

oportunidade de interação social com estudo em grupo, em busca ativa 

de conhecimentos, promovendo atividades de extensão, pesquisa e 

Concordo

totalmente

Concordo Discordo Discordo

totalmente

3,70%
11,11%

56,29%

28,88%

Gráfico 15 - A entrada em uma liga no 

primeiro ou segundo ano pode criar 

distorções na aprendizagem em 

função da imaturidade do aluno. 

Série1
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dando oportunidade para atuação em comunidade”.  Os escassos 

estudos disponíveis sobre o tema, e os dados que coletamos com os 

próprios alunos demonstram claramente que nem sempre este perfil 

ideal é alcançado.  

 

    

       A visão docente. 

 

       Nas entrevistas com   os coordenadores de curso, surgiu de forma 

clara e unânime, a preocupação com a antecipação de conteúdos nas 

atividades da ligas em relação ao momento em que ocorreriam no 

currículo formal.    

        “... acho que isto   muitas vezes é uma antecipação 
que pode distorcer o caminho(Entrevistado1)” 

          Esta preocupação dos coordenadores com a antecipação de 

conteúdos está em consonância com dados da literatura. Torres (2008), 

por exemplo, ressalta que “as ligas não deveriam se prestar ao papel de 

simplesmente antecipar conteúdos curriculares que serão oferecidos 

posteriormente ao aluno ao longo do curso”, destacando que é 

fundamental que as ligas não se afastem de sua  função primordial de 

extensão e acabem  “constituindo-se em mera atividade de iniciação 

científica e assistência”.  

          Por outro lado surge como um dado positivo na fala de um dos 

coordenadores o aprofundamento de conhecimentos, ligados a 

especialidades ou não, quando isto for do interesse dos alunos:  

             “...alguém que quer ser especialista em uma   
                                  determinada área, pode sim buscar conhecimentos   mais   
                                  aprofundados fora do currículo formal (Entrevistado 2)”. 
 

       A influência na definição prematura da especialização surge como 

uma preocupação dos coordenadores, ressaltando-se a possibilidade 

das ligas atuarem como um movimento contra-hegemônico  da 
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educação médica atual que prioriza a formação médica generalista 

(Ministério da Educação, 2001). 

       Na fala de um dos coordenadores de curso, esta indução surge 

como uma possibilidade, que pode inclusive, não ser claramente 

percebida pelo aluno:  

             “...eles não tem noção disso (a indução à escolha da  
          especialidade e  desinteresse por algumas disciplinas do  
          curso), (...) é prazeroso para   você (...) você não percebe  
          que vai aprofundando, afunilando e pode-se não perceber  
          o que está ao redor (Entrevistado 2)”.  
 

       Quando questionados sobre a possibilidade das atividades das ligas  

influenciarem  ou mesmo induzirem a uma escolha precoce da 

especialidade, os três coordenadores foram unânimes em concordar:  

                                 “...eu concordo plenamente (...) acho que muitas vezes  
                                eles antecipam  esta escolha (Entrevistado 1)” 
 
                                    “...nosso curso é o que mais se ressente disto(...)  
                                acredito que pode ser  maléfico na maioria das vezes, eles  
                                anteciparem esta especialização (Entrevistado 2)” 
 
                                    “ ...pode influenciar porque ele acaba tendo  
                                conhecimento daquela área(..) acho que vai ter mais  
                                antecipação(..) ele  decide no segundo ano  (..) o ideal  
                                realmente seria escolher  depois(Entrevistado 3)” 

 

       Com relação ao papel das instituições, e como estas poderiam 

apoiar as LAM observou-se  uma discordância entre os coordenadores 

na forma de melhor atuar junto as ligas:  

      “...precisaria de um envolvimento maior da 
instituição(...)    institucionalizando  para poder ter um 
controle maior(Entrevistado 2)” ;  
 
     “... a universidade tem que atuar melhor na liga, mas 
ela precisa ser  convocada  a atuar se não fica parecendo 
que a gente quer comandar  a liga (Entrevistado 1)”. 
  

       No entanto as declarações acima tornam clara a admissão da necessidade  
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de um maior  apoio  e  atuação mais efetiva das IES nas atividades das LAM . 

 
       O fato das ligas constituírem essencialmente  atividades de extensão 

em suas variadas expressões, sem dúvida faz delas uma boa 

complementação as atividades  extensionistas  do currículo 

convencional. Dependendo da liga estas atividades podem também 

chegar a comunidade ampliando os horizontes das ligas, e levando 

benefícios às comunidades  onde estão inseridas. 

                                      “...como atividade de extensão, a liga tem essa  
                               facilidade  do aluno desenvolver pesquisa e ao mesmo  
                               tempo ir junto   à comunidade, portanto concordo que as  
                               ligas vem ajudar na extensão da graduação(Entrevistado 2)” 
 

                                        “... deveria ser isto mesmo a liga não só atuando nos 

                                 cursos mas também em extensão com a comunidade(..)  

                                 atuar em comunidade deveria ser uma prioridade mas 

                                 não concordo que eles estejam fazendo isto na maioria 

                                 delas(Entrevistado 1)”   

                                                                                                       

         A real contribuição das ligas como atividade de extensão 

complementar ao currículo convencional é consenso entre os 

coordenadores, no entanto  a  frequência das atividades comunitárias e 

o interesse por elas poderia ser maior, segundo opinião de alguns deles. 

       Os coordenadores abordam o interesse e valorização das atividades 

de extensão  sob dois pontos de vista, o ponto de vista institucional e o 

ponto de vista do aluno.  Ao mesmo tempo que relatam a pouca 

valorização institucional das atividades de extensão, ressaltam que a 

entrada em uma liga acadêmica demonstra  a valorização e a busca,  

por parte do aluno, por  este tipo de atividade como formação 

complementar. 

                                                   “... eu   acho  extremamente   importante  e,    
                             infelizmente  nem  todas  as instituições tem valorizado  
                             extensão (..)acho que a liga  como atividade de extensão  
                             vem ajudar(Entrevistado 2)” 
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                                         “... a  liga  é uma atividade de extensão não é? (..)  
                              concordo que a participação em atividades de extensão é  
                              uma das razões pela  busca das ligas(..)é uma formação  
                              complementar(Entrevistado 1)” 
 

       Ao mesmo tempo que assumem que a própria coordenação do 

curso poderia apoiar mais, surge entre os coordenadores a opinião que 

os professores nem sempre cumprem seu papel nas ligas.  Muitas vezes 

as ligas não contam em suas reuniões com a participação dos 

preceptores, fugindo dos princípios de atividade extensionista  e virando 

um simples grupo de estudo. 

 
                                          “...a gente apoia quando nos é solicitado apoio, mas  
                                    não tenho  uma interação muito grande com as  ligas(..)  
                                    com certeza as  atividades das ligas podem promover  
                                    distorções na formação acadêmica se não houver uma 
                                    boa orientação do professor(..) existem muitos  
                                    professores que  concordam com tudo, assinam 
                                    qualquer coisa e não cumprem seu papel na liga  
                                    (Entrevistado 1)” 
                                        
 
                                          “... sim 100%, sem apoio pode levar a distorções,  
                                    primeiro porque  acaba com a possibilidade da extensão,  
                                    ficando com a proposta de  estudo teórico em  
                                    grupo(Entrevistado 2)” 
 
       Os entrevistados mais uma vez concordando com dados da 

literatura (MASSI, 2010) admitem que o excesso de autonomia pode ser 

um problema, divergindo  de como abordar esta questão: 

                                          “... acredito que para melhorar as ligas precisaria de  
                                    um  envolvimento maior da instituição ou mudando de  
 
                                  nome, ou  institucionalizando para poder ter um controle  
                                  maior, eles ainda são muito imaturos e nem sempre  
                                  vamos conseguir 100% de compromisso com o que está  
                                 no papel(..) então para mim tem que ter um controle maior,  
                                 (..) vai ser preciso  ter alguém arrumando a casa, seja a  
                                 instituição sejam os professores(Entrevistado 2)” 
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                                                  “...a universidade tem que atuar melhor na liga, mas  
                                ela precisa ser convocada a atuar se não fica parecendo  
                                que a gente quer comandar a liga (..) a universidade não  
                                deveria  ser só cessão de espaço, acho que a  
                               universidade poderia  gerir não controlando(Entrevistado 1)”  
 

 
            Neste ponto instala-se uma controvérsia: como intervir em uma 

iniciativa voluntária criada e gerida pelos  alunos? Mas por outro lado 

parece claro que a atuação dos gestores  poderia ser mais presente. 

Talvez a saída  não seja a institucionalização , que acabando com 

espontaneidade  e flexibilidade poderia acabar com as próprias ligas,  

que deixariam de ser uma atividade extracurricular voluntária .  Os 

professores preceptores podem ser a solução. As instituições poderiam 

criar algumas normas e também incentivos para a atuação dos 

preceptores , que repassariam informações regulares aos 

coordenadores , relatando  as atividades, as dificuldades e os 

progressos das variada ligas.  Exemplos positivos poderiam ser 

replicados, e caminhos equivocados evitados.  
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      Problemas e distorções 

       As ligas  executam  atividades de ensino, frequentemente 

constituídas de aulas teóricas, repetindo as estruturas curriculares  

formais com os mesmos vícios e equívocos.  Muitas vezes afastam-se  

daqueles  que deveriam ser seus princípios básicos: uma criativa 

atividade de extensão,  com fomento à busca ativa de conhecimento,    

facilitando a iniciação à pesquisa científica e, atuar como um veículo de  

inserção real e efetiva junto à comunidade permitindo ao aluno conhecer 

os cenários e atores envolvidos no processo saúde–doença. 

       Ao buscarmos respostas para várias questões referentes à atuação 

das ligas, deparamos com outras inquietantes e incômodas como: se  

entre as motivações dos estudantes  para  ingressar em uma  Liga 

Acadêmica está  a insatisfação com o currículo convencional,  a  

necessidade de aprofundamento de conhecimentos  e a crítica à  

ausência de atividades de extensão qualificadas no currículo formal,  por 

que repetem a mesma estruturação com aulas formais e atividades 

pouco criativas?  O que os leva, exercendo  uma  atividade de extensão,  

a  falhar como tal?   Por que  frequentemente  apenas  antecipam 

(usando inclusive a mesma metodologia) conteúdos do currículo formal?   

        Enquanto muitos cursos de medicina de todas as regiões do país, 

discutem seus currículos e estratégias pedagógicas, procurando 

adaptar-se a  inovações metodológicas , revendo paradigmas como  o 

enfoque na especialização, e a concepção de currículos baseados em 

disciplinas isoladas não interativas, e consequentemente fragmentados, 

as LAM atuam como núcleos fechados de estudos e práticas baseados 

na especialização e intradisciplinaridade,  ignorando a tendência à  

interdisplinarização, a articulação de conteúdos, e as estratégias 

problematizadoras. A grande maioria da ligas está ligada a uma 

especialidade médica. Ligas que naturalmente permitem uma articulação 
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de conteúdos como as ligas de semiologia, são raras nos cursos de 

medicina brasileiros. 

       Além das diversas  razões pelas quais os alunos buscam as ligas,  

percebemos nos estudantes em geral e, particularmente nos membros 

de ligas,  um receio de  insuficiência nos  currículos  e descrédito na 

formação que seus respectivos  cursos oferecem, existindo  a crença de 

que muitas vezes o currículo formal é  inadequado e distanciado do 

mercado de trabalho, e até mesmo incapaz de prepará-los para os 

diversos processos de seleção a que serão submetidos após a 

graduação.  A  alta  procura  por  estágios extracurriculares é um 

provável sinal de que as expectativas dos estudantes não são 

contempladas nos currículos formais. Talvez em parte, em  função disto, 

muitas ligas  têm se distanciado do propósito da extensão universitária, 

abrindo espaço  para um pretenso preenchimento de lacunas 

curriculares, repetindo ou antecipando burocraticamente a metodologia e 

o conteúdo do currículo formal.   Esta é uma das várias razões para se  

repensar as Ligas Acadêmicas no âmbito de sua relevância social e 

acadêmica,  seus objetivos, papel na  formação médica, princípios éticos 

e possibilidade de atuar como agente de integração entre ensino, 

pesquisa e extensão universitária. 
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      A atuação docente 

 

       Entendemos que a resposta às três questões levantadas 

anteriormente está ligada à ausência de uma adequada 

supervisão/orientação docente, dado recorrente na literatura e 

constatada em nosso levantamento (tanto junto aos membros de ligas 

quanto aos próprios coordenadores de curso).  Professores-preceptores 

mais atuantes,  familiarizados com novas estratégias pedagógicas e 

cientes das vantagens da integração de conteúdos, poderiam modificar 

positivamente o perfil de muitas ligas, incentivando a 

interdisciplinaridade, desestimulando a especialização precoce e a 

desnecessária antecipação de conteúdos.  

       É fato que também ocorre um  certo grau  de  omissão  das 

Instituições, que atuando apenas como cessão de espaço,  permitem 

uma autonomia excessiva , indesejável  e perigosa. Este  deficiente 

apoio institucional surge em nosso levantamento   claramente 

evidenciado na fala dos coordenadores, que embora cientes desta 

deficiência , divergem de como saná-la.  Na discussão desta questão 

surge frequentemente entre os professores em geral e, em alguns 

momentos na fala dos coordenadores entrevistados,  a noção de que 

liga acadêmica é uma atividade dos alunos para os alunos, com 

organização, gestão e programação autônoma.  Todas as atividades 

extracurriculares são evidentemente de iniciativa do aluno, o que não 

quer  dizer que não possa, e não deva, existir apoio e orientação 

docente.  No caso específico das LAM, que se tornaram complexas,  

heterogêneas e muito difundidas,    esta orientação  nos parece 

indispensável,   sendo esta também a opinião predominante entre os 

próprios estudantes  que integraram este levantamento.  A visão de um 

dos coordenadores  entrevistados  nos parece sensata,  quando coloca 
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a necessidade de atuar mais junto às ligas e, aos respectivos 

professores preceptores,  sem necessariamente controlar ou 

institucionalizar.  
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