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Apontamentos para uma análise institucional da universidade  

Paulo Roberto de Carvalho  
Universidade Estadual de Londrina  

Dedico este texto a todos os colegas de trabalho 
que voluntária ou involuntariamente 
contribuíram para sua realização.  

A ascensão da produção e prática na área da Análise Institucional, tal 
como acontece hoje, coloca-nos a permanente necessidade de retomar, a 
cada vez que aí retomarmos, as práticas e campos teóricos compreendidos 
por esta área. Retomada necessariamente parcial, que a cada vez que ocorre 
acrescenta uma perspectiva, um novo ângulo de abordagem no conjunto 
daqueles já anteriormente colocados.  

Talvez fosse útil, num primeiro momento, assinalar os objetos da 
produção teórica e prática da Análise Institucional, aquilo que se pretende 
apreender no contexto institucional, bem como aquilo que se pretende aí 
transformar: as relações de poder (RODRIGUEZ E SOUZA1) contribuem, 
neste sentido, ao localizarem o objeto da atenção na análise institucional: 
“A análise institucional tem um conteúdo quase exclusivamente 
POLÍTICO”. Aqui talvez coubesse um questionamento sobre as relações 
entre a Análise Institucional e a psicologia: como um procedimento que 
objetiva a apreensão das implicações políticas (relações de poder) colocadas 
num contexto institucional pode ser amplamente aceito pelos profissionais 
da psicologia? E as especificidades de tal ciência, como ficam? Sem 
pretender aqui aprofundar um debate que atravessa a psicologia, podemos 
assinalar que a concepção de subjetividade proposta por Deleuze e Guattari 
resgata justamente a noção de “campo de forças” para uma compreensão 
dos processos psíquicos. A relação entre as diversas forças, ou impulsos 
vitais, toda uma multiplicidade de desejos e vontades, que ora se aliam, ora 
se enfrentam mutuamente já é, ela própria, política. O resultado deste 
processo micropolítico, infraindividual, é a ocorrência sempre precária de 
uma nova configuração de forças, um novo estado subjetivo (por vezes 
consciente) e assim sucessivamente. Desaparecem desta forma as distinções 
                                                      
1 RODRIGUEZ, H.B.C., e SOUZA, V.L.B., in Análise Institucional no Brasil. Kamkhagi, 
V.R. et all (org.), Editora Rosa dos Tempos, 1991. 
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entre o psicólogo e o político. A subjetividade já é, nesta concepção 
imanentemente política, o que possibilita a proximidade de uma vertente da 
psicologia com a Análise Institucional. A problemática política, colocada 
pela Análise Institucional resgata de modo unificado a objetividade e a 
subjetividade implicadas nas relações de poder e pode, portanto ser 
retomada pela Psicologia Social, como alternativa de intervenção.  

Entre aqueles que se destacam na produção teórica sobre as 
instituições, Michel Foucault foi um dos que mais incisivamente apontou 
para as relações de poder, a ponto de definir a própria posição do intelectual 
contemporâneo como comprometido com a transformação neste campo. Ao 
intelectual cabe levantar a diante a “Luta contra o poder, luta para fazê-lo 
aparecer e feri-lo onde ele é mais invisível e mais insidioso”.2 Como, no 
entanto, realizar tal projeto? Como iniciar o enfrentamento, nos diversos 
contextos institucionais localizados? O que seria previamente necessário, 
para tanto? O autor nos coloca que “seria necessário saber até onde se 
exerce o poder, através de que revezamentos e até que instâncias, 
frequentemente ínfimas, de controle, de vigilância, de proibições, de 
coerções. Onde há poder, ele se exerce”.3 Tais colocações refletem, entre 
instituições que se superpõem em nosso cotidiano. Isto não impede, no 
entanto, que Foucault, aponte alguns campos estrategicamente privilegiados 
para a subversão das relações de poder. Assim, cabe ao intelectual 
contemporâneo promover o enfrentamento lá onde “ele (o poder) é, ao 
mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, da ‘verdade’, 
da ‘consciência’, do ‘discurso’”.4 Esta observação é particularmente 
significativa para os propósitos deste texto, por apontar elementos para uma 
análise da instituição universitária. A ordem do saber e da verdade 
seguramente aí se encontram.  

No entanto, o questionamento ainda uma vez mais se coloca: como 
atacar as formações de um saber-poder na Universidade? Como conduzir a 
luta para fazê-lo (o poder) aparecer? Aonde poderíamos encontrar os 
signos da visibilidade do poder, aos quais o próprio Foucault se reportou? 
Sem dúvida, seriam muitas as respostas possíveis. Optamos aqui por uma 
análise de dois fragmentos do discurso usualmente utilizado no meio 

                                                      
2 FOUCAULT, M. — Microfísica do Poder. Editora Graal, 1984. 4ª Ed., São Paulo, p. 71. 
3 Idem, p. 75. 
4 Idem, p. 71. 
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universitário. O nosso interesse sobre estas duas expressões decorre do fato 
de que elas designam justamente posições de poder formal e informalmente 
atribuídos no meio ambiente universitário. Elas são parte daquilo que 
(GOFFMAN)5 qualificou como “gíria institucional”, um discurso 
codificado segundo as especificidades do contexto no qual ele é produzido. 
Há porém uma dúvida: poderia a Universidade ser analisada, neste aspecto, 
a partir de uma referência a um texto que se dedica exclusivamente às 
instituições totais ou fechadas? A resposta é no mínimo incômoda e incide 
diretamente sobre a problemática das relações de poder na Universidade, 
que buscamos analisar. É o próprio Goffman que conclui sua análise das 
instituições totais se referindo à Universidade, sugerindo assim uma 
possível aproximação. Possivelmente, porém, a gíria Institucional adquire, 
no caso da Universidade, características próprias. Vamos, de qualquer 
forma, às referidas expressões, que aqui apresentamos como um signo das 
relações de poder cristalizadas no cotidiano da Universidade. São 
expressões bastante conhecidas e utilizadas em diversas universidades, 
geralmente associadas ao professor universitário, mas eventualmente 
também ao candidato à professor. São elas a cobra-criada e a cria. Esta 
última é muitas vezes também identificada através da expressão “peixinho”.  

A “cobra criada” e sua” cria”  

O prosseguimento de nossa análise requer uma exposição dos 
conteúdos cotidianamente associados a cada uma destas personagens nas 
mais diversas universidades brasileiras. A cobra-criada é quase um 
professor com muitos anos de trabalho na instituição. A expressão cobra, ao 
que parece, se reporta ao caráter agressivo, perigoso, normalmente atribuído 
ao réptil. Já a expressão criada parece indicar que a cobra em questão já é 
bem desenvolvida, sugerindo uma relação de boa adaptação ao meio. 
Conhecida de todos, a cobra-criada tem como prática política mais 
evidente a demarcação de um território no interior da instituição, enquanto 
área de sua influência, onde incidem as determinações de poder que ela 
pessoalmente encarna. É importante observar que tal poder é de natureza 
mista. Trata-se de uma composição que incorpora um aspecto formal, 
marcado pelas honrarias e distinções recebidas, bem como pelos cargos 
ocupados na hierarquia institucional e um outro aspecto informal, marcado 
                                                      
5 GOFFMAN, E. Manicômios, Prisões e Conventos. Editora Perspectiva, 1986, p. 51. 



136 
 

pelo medo que a personagem inspira aos demais, ao se fazer presente, 
enquanto cobra-criada no imaginário institucional. DE BRASI,6 ao 
sistematizar a questão da violência nas relações sociais e institucionais, 
assinala justamente a criação de território, que ele qualifica de “sagrado” no 
interior das instituições de produção do conhecimento. As práticas pelas 
quais o território se instaura, bem como aquelas executadas no seu interior 
serão agora o objeto de nossa atenção. Entendemos que tais práticas são 
fundadas na heteronomia, na relação autoritária, e fundantes desta. São 
resultantes de um saber-poder, que no contexto do território delimitado 
aparece como sendo a verdade científica. Toda e qualquer proposição ou 
concepção que escapar ao saber oficial, aquele adotado pela cobra-criada, 
está destinado a ser desqualificado e a ser banido do território delimitado. 
De Brasi ressalta que no interior do território as questões colocadas a partir 
da dita “verdade científica” implicam “antes de tudo formas de impor o que 
pode ser aceito, incluído, como critério de cientificidade por excelência e o 
que se deve proibir ou excluir por falta desta prerrogativa”.7 E, com base 
proibir ou excluir por falta desta prerrogativa”. E, com base nesta prática, a 
discriminação arbitrária sobre as vertentes do conhecimento em uma 
determinada área é sistematicamente realizada. Práticas, que no entender de 
De Brasi, implicam em considerável dose de violência. E “é sobre a marca 
de tal violência que se instala e aceita como normal o terrorismo 
epistemológico”.8 É ele o “terrorismo epistemológico”, a expressão mais 
direta, mais sistemática e visível do saber-poder. Toda a prática do 
terrorismo se organiza em função da exclusão, seja de um modo de saber, 
articulado em um discurso, seja do portador do mesmo.  

O autor resgata, no entanto, que semelhantes práticas só são possíveis 
à medida que estão inscritas e mesmo legitimadas pelo contexto 
institucional, particularmente pelas suas estratificações hierárquicas. 
“Prestígio, ascensões bruscas ou graduais, progresso econômico, etc. (...) 
indicam como certos sujeitos tem sido “‘emplumados’, carregados com 
distintivos cujo objetivo é distinguir umas pessoas das outras dentro do 
meio igualitário”.9 Assim é que a ritualização do saber, ao resultar na 

                                                      
6 DE BRASI, J.C. in Lo Grupal, n° 3 — Pavlovski, E. (org.) — Ediciones Busqueda, Buenos 
Aires, 1ª Ed. 1986, p. 50. 
7 Idem, p. 50. 
8 Idem, p. 50. 
9 Idem, p. 51. 
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hierarquia institucional, torna-se tributária do terrorismo epistemológico. 
Passemos agora à uma análise dos aspectos mais informais do exercício de 
um poder-saber.  

Situamos ao plano informalidade por exemplo os comentários e 
conversas que acontecem no cotidiano institucional, um dos campos de 
atuação da cobra-criada. De Brasi, resgata a ocorrência dos rumores na 
instituição como parte dos procedimentos de exclusão que aí se instalam. 
“A informalidade de um rumor ou extrapolação deformante, não por sua 
ligeireza escapam à efetividade, que buscam produzir. (...) Então, essas 
formações cumprem basicamente o fim de solidificar um papel específico, 
controlar o acesso institucional de certos elementos relativamente 
independentes, de manejar os possíveis desviados do sacralizado”.10 Assim 
a exclusão ou então o controle sistemático daquele que diverge, de forma a 
neutralizá-lo, eis as possibilidades de atuação colocadas para a cobra-
criada. De qualquer forma, finaliza o autor, trata-se de “uma poderosa 
pressão à conformidade”11 que aqui se revela.  

Exploremos agora segunda personagem, presente nos fatos cotidianos 
das mais diversas instituições, mas sem dúvida muito frequente na 
Universidade, a cria. Esta, como dissemos, por vezes é chamada de 
peixinho. Novamente somos levados a um ingresso momentâneo no 
discurso do cotidiano universitário. Este nos apresenta a cria como sendo o 
candidato à ocupação de um cargo, no mais das vezes de professor, e que 
usa como estratégia para conseguir o ingresso no quadro institucional 
justamente a relação que mantém com as cobras-criadas de um 
determinado segmento. Esta relação pessoal com os detentores do saber-
poder se reveste então de implicações políticas.  

Em contrapartida à sua aceitação, a cria vai oferecer uma série de 
provas de submissão, servilismo e lealdade, bem como uma adesão 
incondicional à quaisquer posições ou práticas adotadas pela sua protetora, 
a cobra-criada em questão. Personagem muito conhecida, ainda que pouco 
estudada, as crias fazem parte do cotidiano institucional no Brasil e, ao que 
parece, também em outros países. Goffman, por exemplo, no texto já 
citado, se aproxima bastante deste tipo de relação estabelecida nas 

                                                      
10 Idem, p. 53. 
11 Idem, p. 54. 
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instituições universitárias onde, segundo ele, “encontramos o sistema dos 
‘velhos amigos’ nas escolas particulares e universidades, que funcionam 
como comunidades optativas para a distribuição de oportunidades”.12 Seja 
na fala de Goffman, seja na relação estabelecida entre a cobra-criada e sua 
cria, encontramos a prevalência do privado sobre o público. Na situação 
específica dos procedimentos de seleção para o cargo de professor podemos 
assinalar que o público está representado pela própria organização do 
concurso (aberto a todos) que foi, no entanto, sobredeterminada pela 
relação privada.  

Tal como vimos, De Brasi, ao analisar as honrarias, láureas e 
distinções no contexto institucional, resgata sua importância para a negação 
do “mito igualitário”, a ideia de que perante a estrutura da instituição somos 
todos iguais, portadores dos mesmos direitos e prerrogativas. Qual é a 
posição da cria, quando vista sob o ângulo do “mito igualitário” 
institucional? Como sua admissão se deu sob o égide do privado e em 
condições de uma heteronomia explícita, o “mito igualitário” ocupa a 
posição inexistente, não apenas como mito, mas fundamentalmente como 
qualquer forma de relação que se aproxime do igualitário. À cria só resta 
reproduzir ad infinitum as condições heterônomas que lhe deram origem. 
Ela carece, ontologicamente de outro que seja sua cria confirmando-a, 
agora, como cobra-criada.  

A cobra-criada e sua cria, enfim, aparecem como posições 
complementares de uma estrutura que se perpetua na heteronomia. São 
ambas elementos da já assinalada pressão à conformidade, e 
consequentemente atuam no sentido da exclusão das diferenças.  

A prática adotada por ambas as personagens, por vezes 
conjuntamente, diante dos desviantes é reveladora. Entre outros, podemos 
assinalar aqui, a título de sugestão para futuras investigações, o 
procedimento da exclusão informal do desviante. Suas palavras e atos são 
sistematicamente esvaziados da significação num determinado contexto 
localizado. Ele não é tomado em consideração. Esta neutralização tem 
objetivos táticos bem delimitados de criar condições para que o sujeito tido 
como desviante introjete a exclusão que lhe é dirigida, subjetivando-se 

                                                      
12 GOFFMAN, E. op. cit., p. 108. 
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como excluído e por vezes excluindo-se, de forma aparentemente voluntária 
da instituição.  

A leitura que aqui propusemos sobre as relações de poder na 
Universidade traz consigo uma certa propriedade. Tomemo-la pelo que ela 
é de fato: um conjunto de apontamentos, o que, num sentido rigoroso 
implica na explicitação de certos objetos a serem analisados, bem como na 
afirmação de uma determinada perspectiva, singular e parcial, de 
abordagem destas questões. Toda e qualquer conclusão sobre o caráter 
verdadeiro do que aqui foi colocado, fica desde já em suspenso, dada nossa 
definição do que é um apontamento. 




