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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a contribuição da Cooperação Portuguesa no processo da melhoria do
ensino superior na Guiné-Bissau. Fala sobre o uso da língua portuguesa no desenvolvimento do ensinoaprendizado. Se destaca sobre a situação econômica da vida dos professores e discentes no sistema
educativo guineense.Vale ressaltar que metodologicamente, o trabalho por sua natureza segue preceitos de
uma pesquisa descritiva, da revisão bibliográfica de uma abordagem qualitativa, cuja as técnicas de coleta de
dados consistiram na coleção de alguns documentos e artigos encontrados nas revistas acadêmicas como
forma de esclarecimento da nossa pesquisa. A pesquisa da natureza bibliográfica é uma das melhores
maneira de começar um estudo científico. O texto está divido em dois grandes momentos. No primeiro, trata
de análise sobre a colaboração da Cooperação Portuguesa na diligência da melhoria do ensino superior. No
segundo, trouxe uma interpelação sobre a relações históricos existente entre Portugal e Guiné-Bissau. O
resultado esperado é que um dia a situação de ensino se melhore e que haja políticas públicas voltadas mais
para Educação de qualidade. Mais investimento do setor educacional. O outro obstáculo, tem a ver com a
escolha dos diretores das escolas e que são nomeados pelos próprios partidos políticos, que na realidade
deveria ser uma coisa autônima, que não depende de nenhuma formação política. Conclui-se que, a situação
das instabilidades políticas são também alguns fatores que impedem o melhor funcionamento do sistema
educativo guineense. Portanto, sugerimos que estes fatores sejam levados em consideração como forma de
modificar a nossa Educação, implementar várias escolas de formação, universidades que vão poder abarcar
maior parte dos estudantes. E essas escolas também devem ser descentralizadas nas zonas rurais do país.
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