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l.INTRODU~ÁO 

A escolha do título " ensino" num tema mais global que é a educa<;;ao visa 

precisamente real<;;ar o caracter mais normativo da actividade de ensinar em 

rela<;;ao ao processo mais universal e menos regulado que é a educa<;;ao. A 

educa<;;ao acompanha-nos e m todo o nos so quotidiano desde o ber<;;o .... pela vida 
fora. 

O ensino assume um caracter mais formal, mais organizado e consequentemente 

mais regulado. Ainda assim, torna-se útil distinguir, vários tipos e vários níveis 

de ensino. Efectivamente o ensino oficial ou nao, pode assumir a forma de um 

processo contínuo, antecipadamente programado, com curriculum previamente 

estabelecido e com alguma estabilidade temporal ou, pelo contrário, pode 

assumir a forma de ac<;;6es pontuais sem estabilidade curricular. Pode ser 

orientado para a forma<;;ao de base cultural e científica o u para a forma<;;ao de base 

profissional e técnica. Desenrola-se a diversos níveis:- básico, secundário e 
superior. 

A importancia do ensino para a humanidade torna-se por demais evidente 

quando nos damos conta de que o controle da agressividade e a conten<;;ao da 

violencia, evolui de forma positiva com a forma<;;ao do homem ; mas ela revela

se também quando num relance de olhos pelo mundo nos damos conta de que 

sao os países que mais investem no ensino e na investiga<;;ao os que conseguem 

melhores níveis de desenvolvimento e de crescirnento económico 

Procura-se neste trabalho apresentar algumas reflex6es sobre a rela<;;ao entre 

o ensino superior e, em particular o ensino universitário e o desenvolvimento, 

discutindo-se também a importancia que as formas de gestao as políticas e as 

estratégias da U niversidade te m para o seu desempenho no desenvolvimento 

regional. 

Assim, o trabalho que aqui se apresenta será dividido em duas partes. N a 

primeira parte que se segue a esta introdu<;;ao - o ponto 2 deste trabalho -

apresentar-se-ao algumas reflex6es sobre o tema Ensino, seu funcionamento e 

correspondentes estratégias .. Come<;;aremos aqui por apresentar, em primeiro lugar 

urna metodologia de abordagem , passando depois a análise do impacto da 

universidade no desenvolvirnento regional e local, na sua fase de constru<;;ao, 

terminando este ponto coma análise da universidade na sua fase de funcionamento:

a Universidade em ac<;;ao. 
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