
Educação financeira também é coisa de criança! 
Para o consultor, Rodrigo Ventre, os pais devem ficar atentos para estimular determinados 

conceitos relacionados ao dinheiro de acordo com cada idade 
 
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. 
 
Para o sócio-diretor da Vitadenarium Consultoria e consultor em gestão de negócios, pessoas e 
processos, Rodrigo Ventre, 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”, 
explica. 
 
Diálogo 
O diálogo na família é fundamental também para a educação financeira. “Compartilhar com a 
criança o orçamento da família permite que ela vá criando uma idéia de limites e de como 
funciona a vida econômica”. Se havia um combinado com a criança de que até o fim do ano ela 
ganharia um vídeo-game e, antes pede um outro brinquedo, deve ser explicado que ela deverá 
abrir mão de alguma coisa. “Assim, a criança vai aprendendo a negociar, a pensar, e que na 
vida não é só pedir e ganhar”, revela. 
 
Ventre enfatiza a importância do diálogo sobre o dinheiro em casa. “A criança percebe que um 
dia o papai perdeu o emprego, depois ficou preocupado com o dinheiro, e que papai e mamãe 
começaram a brigar. A criança constrói essa história na sua cabeça e pode associar dinheiro a 
conflitos, por exemplo. Se o diálogo é aberto, o dinheiro deixa de ser um tabu”, afirma. 
 
Fases da criança 
A “mesada” é uma das principais formas de iniciar as crianças no processo de educação 
financeira e ela deve ser oferecida 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 pode 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: nessa fase a criança já começa a ter mais consciência da vida. É neste 
momento que costumam surgir questionamentos e pedidos do tipo – “papai, mamãe, tira mais 
dinheiro da máquina (caixa eletrônico), paga com cartão, usa cheque”. Com essa idade a 
criança já tem capacidade de entender que o dinheiro tem uma origem, que vem do trabalho, 
que o papai e a mamãe não podem tirar o quanto quiser da máquina, etc. Os pais devem 
definir as metas para o ano, para a compra dos desejos da criança. Também é a fase de se 
começar a negociar com a criança. A partir dos 6 anos já é aconselhável a “semanada” para a 
criança ter mais controle. 
 



- De 7 a 12: ao estabelecer a “semanada” o primeiro passo deve ser definir para quê será o 
dinheiro (merenda na escola, figurinhas...), define-se o valor de acordo com a realidade de 
cada família. Com certeza em algum momento a criança irá pedir mais dinheiro, além do 
combinado, por isso é importante que os pais sejam firmes para evitar o “caixa-dois”. Se a 
criança aprende a cuidar de R$ 10,00 desde pequena, com certeza quando adulto saberá lidar 
com valores maiores com consciência e equilíbrio. 

 


