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Entrevistas à PÁGINA de inverno 

Ana Maria Bettencourt + David Rodrigues + Mia Couto 

Ana Maria Bettencourt:  A Educação leva muito tempo a mudar, a melhorar. É necessário 
perceber os efeitos das medidas que se tomam. Como é que nos podemos dar ao luxo de ter 
tantos professores no desemprego e tanta gente a querer formação? Faltam recursos para a 
Educação para Todos, não há verbas para manter as escolas com boas condições de trabalho, 
nem para ajudar alunos com necessidades educativas especiais... Estaremos em condições de 

financiar o ensino privado? [ex-presidente do CNE] 

David Rodrigues:  Estamos no bom caminho. O que nos mostram os estudos transnacionais é 
que os bons sistemas educativos são aqueles que ao mesmo tempo são capazes de criar a 
excelência e também a equidade. Qualquer sistema educacional fraco ou insuficiente consegue 
criar excelência. O que é realmente difícil é conseguir equidade, isto é, conseguir que as 
características e as circunstâncias de cada um dos alunos não originem o tratamento desigual 
em termos educativos. [presidente da Pró-Inclusão] 

Mia Couto:  É isso que me inspira: a infinita briga entre sermos um só e sermos plurais e cheios 
de potencialidades para a alteridade. Esse conflito está presente em cada pessoa, seja ela 
escritora ou não. Se quisermos, se tirarmos prazer disso, somos todos capazes de surpreender 
essa multiplicidade de histórias que há em cada um de nós. O importante não é tanto escrever, 
mas criar histórias. Essa capacidade faz-nos mais humanos, mais felizes, mais coletivos. 

[escritor, Prémio Camões 2013] 
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