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Para introduzir a questão do dinheiro e do pagamento 

Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira1 

 

“Eu vou pagar a conta do analista para nunca 

mais ter que saber quem eu sou” 

Cazuza 

 

Um dia, ao voltar de uma caminhada pela Rua Augusta (graças a deus!), comentei 

com um amigo: se até os vendedores ambulantes de bebida barata, junto à calçada e no porta-

malas de seus carros, colocam sinais de “aceitamos Visa e Master”, chegará um dia no qual 

nem os psicanalistas poderão se furtar ao problema de aceitar ou não cartão. O que levou à 

seguinte pergunta: quando um psicanalista perguntar ao paciente “Crédito ou debito?”, o que 

estará em questão? A que veio a réplica: e então, para você uma análise se paga no crédito ou 

no débito? Esta pergunta serviu como disparador de outra, mais geral (isto é, aquela é, a nosso 

ver, caso específico desta): com o que e como se paga uma análise? 

É fato que a questão do pagamento de uma análise se apresenta para quem quer que 

escolha se aventurar pela psicanálise, seja como analisante seja como analista. Aliás, o tripé 

de formação constituído por análise pessoal, prática clínica supervisionada e estudo teórico 

faz com que o analista tenha experimentado o problema de dois lados: pagando e recebendo 

(ou cobrando). É curioso, portanto, que esta questão seja pouco falada em comparação com 

outras vicissitudes da clínica: o uso do divã ou sessões face a face, duração predeterminada 

das sessões (mas qual?) ou variável (tempo lógico?), a empatia ou o analista como espelho, 

técnica ativa ou interpretação clássica... Todos temas que ensejam acirrados debates teóricos e 

entre escolas. Contrariando, inclusive, o conselho freudiano de que em uma análise dever-se-

ia poder falar tanto de sexualidade quanto de dinheiro com a maior naturalidade possível. 

(Neste sentido, convém sublinhar que, da vida de Freud, tão escrutinada em todos os seus 

aspectos, justamente o aspecto de seu dinheiro: é de nosso conhecimento apenas um (Tögel, 

2006). Não se quer, é claro, reduzir ou colar autor à obra ou a obra ao autor.) 

                                                
1 Psicanalista. Participante do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Psicólogo, mestre em Psicologia Social 
e doutorando em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP). Contato: 
luizevm@gmail.com. 
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De minha parte, esta questão atravessa todo meu percurso clínico de maneira muito 

marcada. Logo em meu primeiro contato com a clínica, ainda como aluno de Psicologia, já 

me perguntava (talvez não pelos mesmos motivos): cobrar ou não cobrar os atendimentos 

realizados no âmbito das disciplinas de atendimento clínico, na clínica escola? De modo 

menos grosseiro: cobrar o quê, quanto e de quem? 

Estas questões acompanharam-me quando os colegiados do universidade decidiram 

pela proibição da cobrança dos atendimentos ali realizados. Com isso, a questão ganhou outra 

forma: se a cobrança e mesmo sua problematização estavam interditadas, de antemão cobrar 

ou não encontrava-se resolvido. Mas quem disse que ao não cobrar não há pagamento? Quem 

paga, com o quê, quanto e a quem? 

Quando finalmente passei a ter uma prática clínica em consultório particular, um dos 

pacientes resolveu me acompanhar na mudança. Nessa renegociação das condições do 

contrato terapêutico, passou a pagar. O que mudou? Como mudou? Quanto mudou? 

Ter um consultório e receber pacientes levam a mais um desdobramento: quanto 

cobrar? Isso, é claro, para as análises cujos pacientes fossem pagar em dinheiro – quem disse 

que uma análise se paga com dinheiro e só? Em termos marxianos, se dinheiro é um 

equivalente universal, ele equivale a que no setting? Ora, a tempo de trabalho... Mas a vulgata 

psicanalítica diz que quem trabalha é o/a analisante (que, às vezes, pode ser bastante 

impaciente) – e ele/ela que paga. Uma certa vulgata diz que o tempo é variável... mas os 

honorários não. Entre o tempo da associação livre, da escuta, da interpretação e do ato e o 

tempo de exercício (mais ou menos liberal) de uma profissão, qual o cronômetro para a 

medida do valor dos honorários? Afinal, ninguém nega que um psicanalista precisa 

sobreviver, e bem, inclusive como condição para poder escutar. Não há nada de supérfluo 

nisso. 

Por outro lado, a simples questão do pagamento (e do dinheiro, posto que a moda, isto 

é, o caso mais frequente de modo de pagar) mobiliza, ou pode ou deveria mobilizar, uma série 

de conceitos psicanalíticos, ao sabor do idioma que o psicanalista fala: setting, handling, 

holding, transferência (note-se, aqui, a polissemia do termo em alemão: Übertragung, que 

serve para transferência bancária tutti quanti), abstinência e neutralidade de analista (mas que 

analista não gosta, ou precisa, de dinheiro?), técnica, interpretação (afinal, até mesmo o ato de 

pagar está sujeito a uma...), cadeia significante, falo (quem?), dívida e culpa (e o alemão, mais 

uma vez, vem à tona: na língua de Freud – e resta saber se em sua pena também – usa-se 
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apenas um termo: Schuld), objeto... Sem, mais uma vez, esquecer outro lado da mesma 

moeda: o psicanalista, para além das elucubrações teóricas, precisa pagar suas contas. 

Nenhuma concessionária de serviço público, nenhum banco nem loja está, em minha 

experiência, disposto a partilhar dessa pergunta: com que se paga? Aparentemente, o aposto 

“uma análise” é o que dá nó na questão, amarrando-a e dando-lhe algum sentido, por mais 

vago ou cego que seja. 

 

*** 

 

Tarry a little. There is something else. 

This bond doth give thee here no jot of blood. 

The words expressly are “a pound of flesh.” 

Take then thy bond, take thou thy pound of flesh, 

But in the cutting it if thou dost shed 

One drop of Christian blood, thy lands and goods 

Are by the laws of Venice confiscate 

Unto the state of Venice.  

(Portia, The Merchant of Venice, ato 4, cena 1) 

 

 O analista, afinal, precisa sobreviver e presta um serviço em relação ao qual precisa 

ser remunerado2, pois sobrevive de seu trabalho. Freud (1913a) já dizia que as questões 

sexuais e as relativas ao dinheiro são tratadas com falso pudor e que cabe ao analista abordar 

ambas da mesma forma: com naturalidade. Sexo e dinheiro encontram-se, então, ligados – e 

esta será uma via bastante percorrida de teorização psicanalítica sobre o dinheiro, aliás. 

Chama a atenção, portanto, que um ato tão frequente na clínica seja tão pouco teorizado – 

                                                
2 Macedo (2012) afirma que o psicanalista é remunerado “para que continue a viver depois de ter sido devorado 
por amor (…) em suma, o dinheiro está imbricado na transferência (…) isso supõe que com o dinheiro que ele 
ganha ele pode ter acesso àquilo sem o que a vida é insípida e esse trabalho, impossível: o supérfluo” (p. 131). 
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poderíamos dizer que ele se encontra naturalizado, quiçá de formas diferentes nos dois lados 

do canal da Mancha. 

 Apesar de sua recomendação, o próprio Freud não se deteve muito mais longamente 

sobre o assunto – as menções ao dinheiro em sua obra são esparsas e pontuais. Via de regra, o 

dinheiro aparece como material de produção de sonhos e sintomas em casos clínicos3 (cf. 

Freud, 1886, 1894, 1895, 1900, 1901, 1905, 1907, 1909, 1913a, 1923).  

Há algumas exceções, no entanto. No já mencionado texto, Freud (1913) faz 

recomendações sobre pagamento e dinheiro e a melhor forma de conduzir a discussão sobre o 

assunto. Em três outros, o dinheiro sempre aparece relacionado a fezes (Freud, 1908, 1913b, 

1917). A partir de então, uma boa parte da teorização psicanalítica sobre o dinheiro seguira 

esta tônica: o dinheiro é equiparado às fezes, ou uma “evolução” delas. Borneman (1978) 

chega mesmo a nomear a primeira parte de sua coletânea como “Estudos sobre a teoria anal 

do dinheiro”. 

Como diz Ferenczi (1914/2011), descrevendo o interesse da criança pelas próprias 

fezes e o processo por meio do qual, com a início da instalação da higiene e do asseio, esse 

interesse vai dando lugar a outros objetos – barro, caroços, pedras, bolas de gude, botões... – 

até que o interesse pelo dinheiro propriamente dito se instala: o dinheiro é “excremento 

desodorizado, desidratado e dotado de brilho. Pecunia non olet” (em itálico no original, p. 

168). Com o desenvolvimento da capacidade de pensar, não só as coisas que possuem 

fisicamente estas características serão apreciadas, mas todas aquelas que possuem valor 

(dinheiro em papel, ações, caderneta de poupança...). Sua conclusão: “A pulsão capitalista 

[termo que não havia aparecido até então] contém, por conseguinte – segundo a nossa 

concepção –, um componente egoísta e um componente erótico anal” (p. 171). 

Klein (1921, p. 34, n. 1) continua nessa linha ao contar o caso Fritz, no momento em 

que o menino começa a dar mostras de entendimento e interesse por dinheiro: “O 

esclarecimento que certamente afastou suas inibições e permitiu que seus complexos se 

tornassem mais conscientes provavelmente permitiu que viesse à tona o seu interesse por 

dinheiro e possibilitou a compreensão desta questão. Apesar de sua coprofilia sempre ter sido 

expressa com bastante franqueza até então, é provável que a tendência geral que surge nesse 

momento de romper as repressões também se fizesse sentir no que diz respeito ao seu 

                                                
3 O que não quer dizer que não haja algo a ser aprendido, mas parece-nos que Freud não teorizou sobre o tema. 
Ademais, note-se que dinheiro, pagamento e honorários parecem se sobrepor no discurso freudiano. 
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erotismo anal, dando assim impulso para a possibilidade de sua sublimação – criando o 

interesse por dinheiro”. 

Parece-nos que o corte introduzido por Jacques Lacan na história da psicanálise 

também tem seus efeitos na questão que nos interessa. Apesar de ele mesmo não ter tratado 

diretamente do problema de forma extensa4, sua obra pode oferecer um novo conjunto de 

ferramentas para abordar a questão: significante e cadeia significante, a teoria dos três 

registros, suas formulações sobre angústia, o tempo lógico, mais-gozar, semblante, desejo e 

demanda... 

É nesse contexto conceitual que alguns autores avançam na questão, por exemplo 

Martin (1997), Quinet (1991) e Slemenson (2001). Sem nos aprofundarmos muito, basta dizer 

que, junto com as inovações técnicas introduzidas por Lacan, há um terreno mais propício 

para descolar pagamento de dinheiro e, assim, problematizá-lo. Kaufmann (1996) dá o tom: 

“Em suma, e precisamente em termos psicanalíticos, enquanto a interpretação do tratamento 

como assistência dada a uma necessidade nos proporciona uma representação ‘oral’ do 

tratamento, a estipulação de um montante ‘equitativo’ em função de uma regra social confere 

à análise o valor obsessivo de um contrato. Em última análise, será portanto na singularidade 

de cada experiência que poderão se definir a significação, neste caso, do pagamento, seu 

montante, assim como o ritmo e as condições em que será feito” (p. 389). 

Calligaris (2004, p. 121) discute a questão do pagamento de forma clara, articulando-a 

à prática clínica: “Pois é, quem paga? Como?”. Retoma a questão das sessões reembolsadas 

por seguro – afinal, se não sai do próprio bolso, o sujeito paga alguma coisa? Na expressão do 

autor, “pagará com sua carne”? Essa mesma questão se estende, por exemplo, às situações em 

que a psicanálise era exercida em contextos de instituições públicas. Com uma crítica à 

vulgata lacaniana, afirma: “as resistências de um paciente a seu próprio tratamento não são 

vencidas pelo esforço de pagar. Aliás, há pacientes para quem pagar é uma boa desculpa: 

estou fazendo tudo o que preciso para melhorar, prova disso, estou pagando... (...) para outro 

sujeito, o esforço de vir de longe é um sacrifício bem maior do que pagar o valor da sessão” 

(p. 122). A questão da disponibilidade financeira do paciente atinge diretamente a técnica: “é 

frequente que o orçamento do paciente determine o número de sessões que ele poderá ter por 

semana. (...) Não me conformo com esse cálculo. A frequência das sessões deveria depender 

das necessidades da cura que, aliás, podem variar” (p. 123). 
                                                
4 Localizamos passagens nos seminários 5, 12, 13 e 16, em uma lição de cada, até agora. 
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 Esta questão é colocada de forma ligeiramente diferente por Allouch (2014, p. 57-8), 

que discute, com Foucault, a psicanálise como prática espiritual e relaciona de modo 

provocativo a questão do pagamento à do tempo a partir de um bon mot5 do século II: “Faz 

quanto tempo que você vai ao seu mestre?, pergunta Licínio a Hermotímio, que responde: já 

faz vinte anos. – Como é que é? Faz vinte anos que você dá pra ele esse tanto de dinheiro? – 

Mas é claro! Dou pra ele esse tanto de dinheiro, sim. – Mas não vai terminar logo essa 

aprendizagem da filosofia, da arte de viver, da felicidade? – Ah!, sim, responde Hermotímio, 

com certeza não vai demorar! Acho que daqui a uns vinte anos eu termino”. E, com Foucault, 

conclui: o contexto é o de um mercado6, em que cada psicanalista tenta recrutar pacientes para 

seu próprio modo de analisar. 

Com esse movimento teórico de descolar dinheiro e pagamento, uma nova pergunta 

surge: há análise sem pagamento? Figueiredo (1997), a partir do exercício da psicanálise em 

um ambulatório, indaga: “a ausência do fator dinheiro retira de cena os fatores sexuais que o 

dinheiro envolve” (p. 98)? Reconhecendo a pouca literatura existente sobre dinheiro (não 

sobre pagamento...), a autora retoma a questão recorrente entre os psicanalistas de orientação 

lacaniana: sem alguma forma de pagamento, em algum momento a análise encontra um 

impasse (e nós lembramos: Lacan também disse que a resistência encontra-se sempre do lado 

do analista...). Mas ela também afirma: “A parca literatura psicanalítica sobre dinheiro (...) 

ignora absolutamente a possibilidade da remuneração do analista ser feita por um terceiro: a 

instituição à qual estaria vinculado sob o regime de assalariamento. Não existem analistas 

assalariados? O salário não faz um analista? Ou melhor, o salário desfaz o lugar do analista?” 

(p. 98). Ora, a autora continua, depois de visitar o já conhecido caminho do pagamento, nem 

que não seja com dinheiro, como condição para resolução da transferência e evitar uma dívida 

infinita com o analista: “o pagamento não teria só a função de fazer cair o objeto para apontar 

o caminho do desejo. Da parte do analista, oferecer sua escuta para receber em troca os 

inauditos segredos que revelam uma fantasia envergonhada de seu gozo pode bem dar a ideia 

de que é o analista quem goza disso. Falar para fazer o outro gozar é, sem dúvida, o que não 

se deve esperar uma análise. Nesse sentido, cabe ao analista saber cobrar o que custe caro ao 

analisando, mas sem referência fixa ao preço de mercado ou à frequência padronizada. Deve 

pedir o que o sujeito tem a pagar reivindicando o que lhe é de direito: o acesso ao gozo do 

                                                
5 Aliás, Allouch (1999) é o autor-compilador de anedotas sobre Lacan e sua prática, inclusive sobre dinheiro. 
6 Sobre a relação da psicanálise com o Mercado, esta figura quase metafísica, principalmente na questão do 
contrato terapêutico, e como ela pode subvertê-lo, cf. Parker (2013), especialmente o cap. 3. 
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dinheiro. A quantia pode, muitas vezes, deixar a desejar para o bolso do analista. O preço 

entra mais do que nunca pela via da transferência, e a metapsicologia só tem a ganhar ao 

incluir o dinheiro em seu acervo teórico como um recurso importante no manejo da 

transferência” (p. 99-100). E afirma, categoricamente, que “No serviço público é proibido 

cobrar. Este é o ponto de partida”7, para enfim propor: “É preciso criar novos critérios de 

avaliação do fator ausência de dinheiro na experimentação cotidiana da clínica e referi-los à 

teoria psicanalítica. É assim que podemos sair ganhando ao invés de entrar perdendo. 

Contudo, o ganho não é narcísico nem secundário, ao contrário, é com perda narcísica que se 

abre caminho para novas possibilidades do trabalho analítico” (p. 108). O analista paga, tanto 

quanto seu paciente, com narcisismo. 

Se é verdade que a psicanálise lacaniana oferece subsídios interessantes para 

pensarmos nossa questão, é preciso atentar também para seus efeitos deletérios, como aponta 

Zygouris (2011): “Um certo discurso da psicanálise reproduz de maneira caricatural o próprio 

paradigma do liberalismo econômico mais selvagem, ao ligar de modo ‘orgânico e causal’ 

desejo e dinheiro. Tal paradigma impede que o pensamento se torne criador de outras 

modalidades e outros dispositivos. Ou a psicanálise, isto é, os psicanalistas encontram uma 

outra forma de pensar o dinheiro na psicanálise (...) ou ela corre o risco de se tornar uma 

atividade de luxo para pessoas que não necessitam verdadeiramente dela” (p. 33). 

Com relação à questão da dívida, Macedo (2012) coloca de forma provocativa, 

fazendo-nos retomar a questão do pagamento: “Então, no que a prática do psicanalista difere 

da do curandeiro? Se deixarmos de lado a questão da dívida real – com efeito, muitos 

curandeiros são pagos in natura (alimentos, roupas, moradia etc.) –, resta a transferência, 

mais precisamente análise da transferência, que não é tratada pelos curandeiros. As 

consequências dessa situação fáceis de perceber; conheço, em Salvador, Bahia, psicóticos 

tidos por incuráveis pela psiquiatria e pela psicanálise acadêmicas, que foram curados por 

Mãe Senhora. Mas como nenhuma análise da transferência acompanhou o processo de cura, a 

única maneira que esses sujeitos tiveram para pagar sua dívida simbólica foi se tornarem, por 

sua vez, curandeiros (‘Mãe’ ou ‘Pai de Santo’). Contudo, no tocante ao campo psicanalítico, a 

problemática está longe de ser resolvida. Não se pode dizer que já existe uma teoria articulada 

sobre a análise e o fim de uma transferência psicótica. Em contrapartida, é certo que a 

                                                
7 De forma perspicaz, a autora nota que os termos utilizados para se referir àqueles que buscam análise 
(analisantes, analisandos, pacientes, neuróticos, psicóticos) deixam de fora qualquer referência ao dinheiro: para 
os psicanalistas, jamais são clientes. 
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preocupação com essa teorização é uma constante em todo psicanalista que trabalha com 

psicóticos – e isso marca, de fato, uma diferença fundamental entre ambas as práticas. No que 

concerne à dívida simbólica, dependentes do fim da transferência, as questões em jogo 

parecem mais claras no terreno da neurose. Contudo, um grande número de pacientes 

neuróticos termina seu tratamento tornando-se... psicanalistas” (Macedo, 2012, p. 235). 
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