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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo relacionar a contratação de honorários como parte 

integrante na formação acadêmica porquanto a realização de um estágio em clínica-escola. Para 

tanto, os dados bibliográficos propostos para discussão apontam para a compreensão do 

significado da cobrança de honorários durante a prática terapêutica e como esta questão pode 

contribuir para a valorização do profissional que esta se formando em Psicologia. Assim, 

utilizaram-se algumas obras que nortearam para a discussão de honorários, todavia a literatura 

ainda mostra-se frágil quando traz à tona a questão da cobrança quando se relaciona à clinica-

escola visto que os serviços prestados mostram-se na maioria gratuitos ou o pagamento é 

realizado para funcionários da instituição (clinica-escola). 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de negociação de honorários dentro da prática clínica mostra-se uma temática 

de relevante importância para o processo de desenvolvimento da formação de um psicoterapeuta. 

Para este estudo, consideraram-se a questão da cobrança de um valor durante o estágio em 

Psicologia clínica nas clínicas escolas, visto que tal demanda pode (e deve) desempenhar um 

papel significativo na valorização do profissional que esta se formando. 

Acrescenta-se que para este estudo foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfica por 

conveniência devido a falta de artigos publicados com os descritores: clinica escola, psicologia, 

honorários. Todavia, mesmo diante da dificuldade de concentrar a discussão sobre a temática 

relacionada à vivência do profissional não foi o suficiente para barrar um tema que traz 

inquietações durante a realização de um estágio efetivo na área de Psicologia.  

Além disso, o estágio realizado em Psicologia Clinica em uma clinica escola universitária, 

serviu de subsidio teórico/prático para a discussão a qual se propõe. Ressalta-se que durante o 

período de aprendizado prático, foram realizados 29 acolhimentos1 pela estagiária. Desses 

07  sujeitos foram encaminhados para psicodiagnóstico na clínica escola, 04 para avaliação 

neuropsicológica em outros locais de atendimento e 15 sujeitos encaminhados para psicoterapia 

no mesmo local e 03 encaminhados para outros serviços. Dos 15 que ficaram para psicoterapia 

no local, 08 estão em atendimento atualmente pela presente pesquisadora/estagiária. 

Observou-se que a cobrança de valores pelo serviço, mesmo que simbólicos, poderia 

contribuir para a prática da negociação dos honorários, e reajustes entre psicoterapeuta e 

paciente, da compreensão da percepção do paciente sobre a valorização atribuída ao serviço, da 

adesão ao tratamento e sobre as faltas. 

 

A COBRANÇA DE HONORÁRIOS: UMA DISCUSSÃO POSSÍVEL 

 

A legislação brasileira dispõe sobre os serviços de Clínicas-escola de Psicologia nos Cursos 

de Formação em Psicologia no Brasil e regulamenta a profissão de Psicólogo no país pela 

vigência da lei nº  4.119, 1962.  

                                                 
1 O Acolhimento referido diz respeito a uma atividade mais ampla do que uma triagem tradicional. Isto é, busca-se 
oferecer um espaço de escuta, acolhendo a demanda dos sujeitos em questão, e ainda objetiva-se realizar um 
encaminhamento adequado para a mesma. 
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A finalidade básica das clínicas-escola de Psicologia é integrar o conhecimento teórico com 

a prática por meio de atendimentos realizados adquirido durante o processo de formação, 

possibilitando por extensão, o treinamento e aprendizado dos alunos para que lhe seja 

proporcionada a adequada habilitação do futuro profissional da Psicologia.  (HERZBERG, 1996). 

Comumente, para a prática clinica, é necessário a vivência e o contato da realidade do paciente. 

Este é uma das funções das clínicas-escola que devem fazer parte dos serviços de clínica-escolas 

ligados a formação do acadêmico. 

Segundo Ferreira (1998) e Güntert et al, (2000) as clinicas escola são locais para a prática 

supervisionada do exercício da clinica e pode ser uma forma de realizar prestação de serviços a 

comunidade uma vez que os atendimentos prestados nestes locais são gratuitos ou tem o valor 

reduzido. Estes locais são organizados com vistas às necessidades da formação do futuro 

psicólogo, de acordo com as normas institucionais de ensino e da grade curricular do curso, 

acabando por ter um impacto importante nas comunidades, as quais se beneficiam desses 

serviços, embora esse seja um objetivo secundário dos mesmos (BARBOSA & SILVARES, 

1994). 

Em um serviço escola de psicologia os ensinamentos e a rotina envolvem vários aspectos 

da prática que se entrelaçam, sendo eles a recepção; a montagem e atualização de prontuários, 

acolhimento e  pré-seleção de pacientes, conforme o critério de atendimento e  vagas disponíveis; 

forma de registro dos dados e na maioria das vezes, não é priorizado o aprendizado sobre a 

cobrança de honorários (BISHOP & EPPOLITO, 1992; JACOBS, 1986; LASKY, 1984; POPE, 

GELLER & WILKINSON, 1975; TULIPAN, 1983). Observa-se que o valor cobrado pelas 

sessões – os futuros honorários, quando o psicólogo já está devidamente titulado para tal 

atividade –, além do reconhecimento do trabalho do psicólogo, é uma forma de entender questões 

do paciente e parte do vinculo com o psicoterapeuta e com a psicoterapia. 

Diversos são os aspectos que compõe o relacionamento entre o psicoterapeuta e o paciente, 

dentre eles está à cobrança de honorários (ZIMERMANN, 1999).  Não obstante, percebe-se que 

o tema “honorário” na literatura, costuma ser negligenciado, minimizado ou evitado na 

psicoterapia (BISHOP & EPPOLITO, 1992; JACOBS, 1986; LASKY, 1984; POPE, GELLER & 

WILKINSON, 1975; TULIPAN, 1983). 

A questão do pagamento de honorários é importante e presente em qualquer situação de 

análise e/ou psicoterapia.  Por meio da cobrança (mesmo que seja um valor simbólico) circundam 

aspectos, que precisam de escuta por parte do psicoterapeuta e, que baseiam determinados 

manejos clínicos (DI GIACOMO, 2010). Desta forma, o ato de pagar tem importante significado 

na psicoterapia, tanto para o psicoterapeuta, como para o paciente. 

Apesar da importância da negociação de uma somatória Dibella (1986) e Schonbar (1986) 

sentenciam que a cobrança de honorário está relegada a assuntos financeiros e muitas vezes simbolizam de 
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maneira tão completa os conflitos emocionais assim como de se relacionarem com os medos e desejos 

do paciente. Freud (1913/1996), no texto “Sobre o início do tratamento”, ressalta a importância 

do dinheiro no processo analítico. Segundo o autor, deve-se considerar o dinheiro como meio de 

autopreservação, algo da ordem da necessidade, ligado aos fatores sexuais e ao poder. 

Ainda, em relação à cobrança de honorários, Lacan (1985) e Bley (2003) apud Nascimento 

(2011) afirmam que: 

 

Se nós não cobrássemos, entraríamos no drama de Atreu e de Tieste que é o de todos os 

sujeitos que nos vêm confiar a verdade deles. Eles nos contam umas histórias danadas e 

por isso não estamos nem um pouco na ordem do sagrado, nem na do sacrifício. Todo 

mundo sabe que o dinheiro não serve simplesmente para comprar objetos, mas que os 

preços que, em nossa sociedade, são calculados o mais exatamente possível têm como 

função amortecer algo de infinitamente mais perigoso do que pagar em dinheiro, que 

consiste em dever algo a alguém (LACAN, 1985, p. 257). 

 

Ao acordar o valor dos honorários da psicoterapia, podem surgir questões transferências e 

contratransferências que estão ligadas a dinâmica do paciente (EIZIRIK, 1989 & STEWART, 2005). 

Para estes autores, provavelmente a desvalorização da figura do psicoterapeuta pode relacionar-se ao 

pagamento de um valor inferior ao que o paciente poderia pagar, seja por conceber que ele não 

tenha a experiência necessária, ou por duvidar de sua competência. 

O valor monetário, ao ser introduzido na psicoterapia, pode passar a ser o elemento 

integrante do manejo da transferência e permite que as questões unidas a esse significante 

possam ser abordadas durante processo analítico. Desta forma, Garcez (2009, p. 94) aponta “o 

pagamento deve ser caro ao sujeito, é preciso cobrar não pouco para que esse preço lhe seja mais 

valioso que o seu sintoma. O sujeito deve pagar bem para que possa abrir mão de seu sintoma em 

nome da análise”.   

A questão da cobrança por uma consulta em uma clínica psicológica pode representar para 

o psicoterapeuta o reconhecimento de sua ação profissional (HELLER, ANTUNES & ENCK, 

2004). Na outra ponta, para o paciente pode representar o quanto ele se propõe a investir em um 

tratamento que dê conta de seu sofrimento psíquico. Neste caso, pode-se considerar que no 

sentido latente, o preço a pagar pelo atendimento demonstra o valor que o paciente destina para si 

mesmo. Para estes autores, a relação do valor, sendo “caro” ou “barato” da psicoterapia perpassa as 

relações monetárias, pois diz respeito aos atributos desse encontro. 

Corroborando esses conceitos Power e Pilgrim (1990) assinalam que psicoterapeutas são 

enfáticos em reconhecer a importância do dinheiro, mas que esse assunto encontra grande resistência 

em ser abordado e que afeta a sua prática clínica; mesmo o pagamento de honorários sendo um tema 
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essencial para a efetividade da psicoterapia e do aspecto simbólico importante para os clientes. 

Mas, em se tratando da formação do psicoterapeuta é importante compreender que além dos 

significados esperados do dinheiro, entender o contexto do paciente, sua relação com as questões 

monetárias, deve incidir na existência de uma necessidade do psicoterapeuta iniciante em analisar 

sua própria relação com este tema (SHIELDS, 1997). 

Ao contratar os honorários na relação psicoterapêutica Jacobs (1986) destaca a importância 

para o paciente em participar do estabelecimento do valor estabelecido dos honorários e 

responsabilizar-se pelo valor acordado assim como fazer parte de qualquer mudança destes valores. 

O autor adverte que a dificuldade em tratar do tema e dos significados em supervisões pode levar a 

prejuízos no atendimento psicoterápico e ainda levar ao término prematuro, a repetida inabilidade 

e dificuldade do psicoterapeuta em acordar os honorários. Essa situação reflete a relevância desse 

tema para a formação profissional do psicoterapeuta e da sua incidência no próprio processo 

psicoterápico. 

Ao estagiar em clinicas escola este manejo precisa ser trabalhado para propiciar as 

primeiras experiências com o tema, assim como as reações frente a esta situação. De acordo com 

Buckley, Karasu, Charles (1979, apud NORONHA, 2007) uma das falhas dos estagiários de 

serviços escolas de psicologia é evadir das questões relacionadas ao dinheiro, principalmente em 

acordar os honorários, sem considerar que a relação com o dinheiro passa pelo investimento, que 

é a maneira como cada sujeito se relaciona com sua energia libidinal (RAPHAEL, 2011). 

Segundo Herzberg (1996, apud PERES; SANTOS; COELHO, 2003, p.48) as primícias dos 

serviços escolas de psicologia é “possibilitar o treinamento de alunos, mediante a aplicação 

prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula”, ressalta-se diante desta premissa, 

que as experiências adquiridas devem contribuir para a formação de profissionais habilitados 

para ser psicológicos.  

Na maioria dos serviços escolas a relevância do tema pagamento, em um trabalho analítico, 

acontece através de um “enfoque dentro do campo da economia psíquica, trabalhando-se o 

dinheiro como um representante libidinal” (NORONHA, 2007, p. 143), consideração esta já 

explanada por Rafhael (2011) ao representar a relação para com o dinheiro como uma questão de 

poder. 

A dificuldade em lidar com o tema sobre honorários diz respeito a estagiários, psicólogos 

clínicos iniciantes e possivelmente em profissionais experientes. A falta de preparação na 

graduação referente ao tema se reflete na prática do psicoterapeuta. Em 1987 em uma pesquisa 

realizada pelo Conselho Federal de Psicologia sobre o perfil do psicólogo brasileiro demonstrou 

que a formação complementar extra universitária do psicólogo é constituída por estudos teóricos, 

supervisões e tratamento psicoterápico pessoal (NETO apud GROSS, 2009).  
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Monger, Shields apud Gross (2009) consideram que além do aperfeiçoamento citado 

acima, deveria ser estimulado e debatido o treino prático e o desenvolvimento pessoal na 

formação do terapeuta para a cobrança de honorários para que possa propiciar a autocrítica de 

aspectos ligados a assuntos financeiros na prática clínica. No mesmo estudo Pasternack apud 

Gross (2009) reforça a necessidade imprescindível do exercício da prática de contratar honorários 

na relação psicoterapêutica, durante os estágios em psicologia clinica na graduação universitária 

do profissional para que desta forma, a supervisão cuidadosa dos aspectos clínicos e 

administrativos das questões monetárias seriam realizadas.  

A adoção de uma política de cobrança de honorários transparente e segura pode apoiar os 

graduandos na habilidade de negociar valores monetários e os diversos aspectos da relação 

psicoterapêutica. A abrangência dos assuntos financeiros na prática do estagiário pode 

proporcionar melhora na autoestima do aluno, que pode refletir na evolução dos casos em 

atendimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços escolas, ou clínicas-escolas como são mais usualmente conhecidas, geralmente 

adotam a gratuidade do Atendimento psicoterápico como prática usual, quando existe a cobrança 

de honorários, o valor é simbólico e o pagamento é efetuado para funcionários da clínica-escola. 

Em qualquer das situações o estagiário- psicoterapeuta não vivencia ou passa somente por uma 

etapa da cobrança, não conseguindo integrar esta premissa como parte integrante do aprendizado. 

O grande ganho do estagiário neste período é a experiência clinica que este período proporciona. 

A sintomatologia do indivíduo implicada com o ato de pagar pelo seu tratamento pode estar 

relacionada com as condições necessárias para o processo analítico e mesmo em locais onde o 

atendimento é gratuito este mecanismo se faz presente, pois o não pagar e como o sujeito encara 

e utiliza este serviço é material para análise e cabe ao estagiário estar atento e ciente deste 

processo. 

A falta de estudos sobre o tema demonstra a necessidade de refletir sobre o assunto, 

principalmente no meio acadêmico, para que se integre o tema na formação do psicólogo, para 

que o profissional em formação possa compreender a importância da cobrança de honorários para 

o processo analítico e para a auto valorização de seu trabalho. 
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