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Me senti rica dia desses. Encontrei na casa da minha mãe um desses porquinhos de plástico que a gente deixa escondido no fundo
da gaveta para ninguém mexer - nem mesmo você! Ele estava todo
empoeirado e pesado de tanta moeda. Definitivamente daria para
comprar muitos doces (ou pagar algumas contas!)... se valessem
alguma coisa.
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Tive a sorte de ser filha de bancária, finanças em casa era assunto
corriqueiro. Lembro-me do dia em que minha mãe chegou em
casa com uma cartilha que ensinava a criançada a fazer a conversão de Cruzeiros Reais para Real. Na época, o programa do
Governo Federal tinha por objetivo o controle da hiperinflação
que assolava o país. Disso aí eu não entendia muito bem, mas
aprendi a fazer o cálculo com o “tal” do URV (Unidade Real de
Valor) com maestria.
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Se naquela época educação financeira era assunto raro, hoje
ele faz parte da Base Nacional Comum Curricular como tema
transversal. E que felicidade da garotada entender o valor do
dinheiro desde a infância. Mais do que gastar com responsabilidade e poupar sempre que possível, as crianças aprendem sobre o
precioso ato de investir.
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Esse é o tema da reportagem de capa da revista +Educação &
Carreiras, que traz também material especial sobre educação
midiática, a abordagem da cultura afrobrasileira em sala de aula
e a linguagem no campo de batalha ideológico. Ainda na edição,
um tabu: por que depressão, automutilação e suicídio passaram a
figurar no vocabulário da garotada? São os enigmas do silêncio.
Esperamos que essa revista especial, como nas edições anteriores,
ilumine pais, filhos e professores, e sirva como um incentivo ao
tão precioso diálogo.
Boa leitura!
Paula Maria Prado
Editora
-Em tempo, olhei para o porquinho e ri. Aquele porco pesado era a
prova definitiva de que eu sabia guardar dinheiro como ninguém.
Sabia, no passado. É que, apesar do esforço da minha mãe, um
espírito gastador se apossou do meu corpo. Inimigos dirão que é
“conversa pra boi dormir”. Mas a verdade é que sigo - há alguns
anos - em fase de exorcismo! Nem tudo é perfeito…
Não façam isso, crianças!
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