
        

Educação financeira também é coisa de criança! 
 
Ao contrário do que muitos pais pensam, dinheiro é sim assunto para crianças! E mais, elas 
devem aprender a se relacionar com o dinheiro desde muito pequenas. No quesito educação 
financeira o Brasil está muito atrás de outros países e o assunto ainda não conquistou o seu 
espaço no universo educacional familiar, nem escolar. Porém os benefícios de se iniciar uma 
criança no processo de educação financeira são inúmeros: pessoas mais conscientes 
financeiramente são mais conscientes para agir no mundo, autônomas e donas de sua própria 
vida. 
 
O país vem de uma cultura de inflação aonde o olhar é pouco voltado para o futuro e mais para o 
dia a dia. A educação financeira deveria começar desde criança e dentro de casa porque é a 
primeira escola, aonde a criança aprende por imitação. Neste cenário, o diálogo na família é 
fundamental também para a educação financeira. Compartilhar com a criança a realidade do  
orçamento da família permite que ela vá criando uma idéia de limites e de como funciona a vida 
econômica, com o diálogo aberto o dinheiro deixa de ser um tabu e a criança vai aprendendo a 
negociar, a pensar e a perceber que a vida não se resume a pedir e ganhar.  
 
A “mesada” é uma das principais formas de iniciar as crianças no processo de educação 
financeira e ela deve ser negociada de diferentes formas de acordo com a idade. De 0 a 3 anos, 
os pais devem usar uma mensagem mais sutil e subliminar para ajudar a desmistificar o que 
poderia virar um tabu. Nessa fase a criança é como “esponja” que capta e guarda tudo o que 
sente e vê. Os pais devem passar imagens positivas e verdadeiras sobre o dinheiro, como algo 
natural, de que é preciso cuidar e que faz parte da vida.  
 
De 3 a 7 anos, a criança começa a ter mais consciência da vida. Com essa idade ela já tem 
capacidade de entender que o dinheiro tem uma origem, vem do trabalho e que, por exemplo, os 
pais não podem tirar o quanto quiserem do caixa eletrônico, que o cartão de crédito e o cheque 
também são formas de dinheiro e assim por diante. É a fase de se começar a negociar com os 
filhos, os pais devem definir as metas para o ano, para a compra dos presentes (desejos) da 
criança. A partir dos 6 anos já é aconselhável a “semanada”, nesta idade a criança terá mais 
controle recebendo o dinheiro por semana. 
 
A partir dos 7 ou 8 anos pode-se passar para a “mesada” de fato. Ao se estabelecer a “semanada” 
ou “mesada” o primeiro passo deve ser definir para quê será o dinheiro (merenda na escola, 
figurinhas etc.). O valor deve ser definido de acordo com o que os pais crêem ser importante como 
necessidade da criança e com a realidade financeira da família. Provavelmente em algum 
momento a criança irá pedir mais dinheiro, além do combinado, nesta hora é importante que os 
pais sejam firmes para evitar o “caixa-dois”. Se a criança aprende a cuidar de um real desde 
pequena, com certeza quando adulto saberá lidar com dez mil reais ou valores ainda maiores com 
equilíbrio e consciência. 
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