
Educação financeira para crianças através de projeto divertido 

 

 
 

Economistas apontam ações mais eficientes para ensinar aos filhos como lidar com o dinheiro. 

Mesada e cofrinho são indicados para que as crianças aprendam a poupar 

 

Dar mesada ao filho é indicado ou não? A partir de que idade? A educação financeira infantil 

deve começar dentro de casa ou na escola? Esses são algumas dos questionamentos que pais 

fazem durante a educação de seus filhos.  

 

Economistas avaliam que dar à criança uma quantia mensal de dinheiro é uma maneira eficaz 

de se iniciar a educação financeira. Segundo Fernando Buarque, economista e diretor de 

administração do Serpros Fundo Multipatrocinado, ao administrar o recurso, a criança começa 

a aprender princípios de limite, responsabilidade e planejamento.  

 

“Esta vivência oferece meios de lidar com situações econômicas e a criança já começa a ter 

certa dose de independência financeira, proporcionando o desenvolvimento das habilidades de 

consumidor”, explicou Buarque, acrescentando que a idade para receber mesada varia de 

acordo com o perfil da criança e principalmente com a situação financeira familiar.  

 

“Por isso, não se indica também os valores ideais para cada idade, cabendo a cada família 

decidir sobre eles. É importante, entretanto, que mesmo que a situação financeira da família 

seja confortável, que o valor mensal não seja exagerado, pois, do contrário, a criança passará 

pelo processo inverso, que é a “deseducação financeira”, onde não se cria noção de valor do 

dinheiro. Mas, em geral, o início da mesada seria também quando a criança tenha noções de 

números, por volta dos seis anos de idade”, orienta. 

 

Hildete Pereira de Mello, professora de economia brasileira da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), é a favor da mesada, mas condena a remuneração de filhos por tarefa cumprida e boas 

notas na escola.  

 

“Acho esta prática totalmente nociva à educação de um filho. Certas tarefas do lar são um 

dever da criança e não uma moeda de troca ou barganha. Também não tem o menor 

cabimento pagar a criança para tirar notas boas na escola. Inclusive, atitudes como esta, 

estimulariam ainda mais o consumo pelo consumo e não pelo essencial, pelo necessário”, 

avalia a economista.  

 

A professora da UFF acredita ainda que a educação financeira infantil deveria ser dada na 

escola. “Penso que caberia à escola fazer esta discussão em sala de aula”, argumentou Hildete 

Mello avaliando que 10 anos seria a idade ideal para tratar do assunto.  

 

Cofrinho – O famoso “cofrinho” ainda funciona para Sheila Maia, professora de finanças da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio).  

 

“É uma forma de economizar que pode se tornar até divertida para as crianças. Hoje temos 

cofrinhos de todos os tipos. Alguns até fazem barulho quando a moeda entra no buraquinho”, 

relata. 
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A assessora de imprensa Gisele Macedo, de 38, conta que iniciou a educação financeira do filho 

João de 8 anos pelo cofrinho. Ela disse que ele não gosta de gastar dinheiro à toa e chega a 

propor, de vez em quando, levar lanche de casa para não precisar gastar o dinheiro da 

merenda que ele recebe da mãe. 

 

“Até mesmo os cofrinhos foram quebrados poucas vezes porque ele gostava mesmo era de 

juntar dinheiro. O João já está com noção do valor do dinheiro e de como economizar. Sempre 

deixo um dinheirinho reserva na mochila dele, mas dificilmente ele gasta pensando em 

guardar”, relata a mãe.  

 

Já a adoção da mesada, somente quando o filho tiver 11 anos. “Acho que por enquanto ainda 

é cedo para dar mesada. Hoje é o cofrinho, amanhã é a poupança no banco”, enfatiza Gisele. 

 

A jornalista Débora Diniz, de 41 anos, pensa em começar a dar mesada a sua filha Laís, de 

nove anos, a partir de novembro quando ela completa 10 anos. 

 

“Ainda não tinha pensado em dar mesada porque acho que 10 anos é a idade ideal para este 

tipo de coisa. Hoje, ela já está até a par do orçamento da casa”, conta a jornalista. 

 

Moradora de Icaraí, desde que se separou do marido, Débora teve que se adaptar a uma nova 

realidade, já que foi obrigada a reduzir custos. Ela diz que sua filha tem colaborado muito com 

a situação. 

 

“Na verdade, estamos aprendendo juntas já que pela primeira vez me vejo administrando 

todas as despesas da casa”, relata.  

 

Dicas – A professora de Finanças da ESPM-Rio ainda dá algumas dicas para os pais educarem 

seus filhos a valorizar a mesada que recebem. Para ela os pais não podem dar “tudo” e mais a 

mesada.  

 

“É importante que a criança tenha metas e incentivos para economizar e atingir tais objetivos. 

Muitas vezes, a criança pode se frustrar por não conseguir atingir um objetivo traçado. Ela 

pode não conseguir pagar um compromisso assumido, por exemplo. Esta experiência pode ser 

levada para a sua vida adulta e evita que esta criança se torne um adulto inadimplente”, 

conta. 

 

Sheila informa que os pais devem saber impor limites sabendo dizer não e deixar bem claro 

para a criança a realidade financeira familiar.   

 

“A família deve conversar sobre dinheiro com mais naturalidade e frequência. Muitas vezes os 

pais impõem um limite para os filhos e estes vivem tentando descobrir o verdadeiro limite, 

pois não sabem a verdadeira renda da família. A família deve ter o hábito de fazer em conjunto 

algum tipo de orçamento familiar. Pode ser uma simples planilha. Mas, é muito importante que 

todos participem e estejam por dentro dos números”, ensina. 

 

Rodrigo Ventura, coordenador do curso de Tecnologia em Logística da Anhanguera Unipli, diz 

que os pais devem monitorar os gastos com mesada feitos pelos filhos. 

 

“Deixar o filho gastar livremente pode não estimular a aprendizagem, pois se o intuito é que a 

criança aprenda com os erros, se ela não identifica ou não é orientada sobre quais erros 

cometeu, ela pode persistir nos mesmos e transformar seus erros em hábitos que podem 

moldar seu caráter”, explica. 

 

Rodrigo Ventura diz que é salutar os pais abrirem uma poupança no banco para seus filhos. 

 

Fonte: O Fluminense [Portal]. Disponível em: 

<http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/economia/educacao-financeira-para-

criancas>. Acesso em: 19 ago. 2013. 
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