








 
Dedicatória

À Chapeuzinho, que de tanto se empenhar, no decorrer 

desses mil anos, na luta pela mulher e pelos povos do campo, 
estará sempre e cada vez mais presente nas nossas vidas com sua 

graça, coragem e força.
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É preciso controlar 

disciplinarmente a infância

Para melhor compreendermos o alcance do conto 
por nós abordado, vejamos a que níveis se estendeu a 
disciplina clássica. Foucault (1987) afirma no livro Vi-
giar e punir, publicado pela Editora Vozes, que “[...] as 
disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e 
XVIII fórmulas gerais de dominação” (FOUCAULT, 
1987, p. 118). Seus métodos, considera o autor, possi-
bilitaram o controle das operações do corpo, efetivando 
um tipo de sujeição que impôs aos corpos uma obe-
diência dócil que visava torná-los úteis por meio das 
políticas de coerção. “O poder disciplinar é com efeito 
um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 
como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar 
para retirar e se apropriar ainda melhor” (FOUCAULT, 
1987, p. 143; grifo do autor).

Se a disciplina em alguns casos fez uso do isola-
mento do indivíduo em prisões, hospitais e quartéis, 
também lançou mão tanto da instituição escolar, que 
fechou suas portas ao mundo e internou a criança em 
um estado de quarentena ao “prepará-la” para a vida 



adulta, quanto do estatuto da literatura infantil que, 
isolando a criança por meio de um domínio discursivo 
e de uma abordagem pedagógica, pôs em prática restri-
ções e censuras destinadas especificamente à sua faixa 
etária – produzidas, entretanto, por adultos.

A própria literatura infantil se isolou à medida que, 
por meio de sua linguagem, abordagem pedagógica e 
destinação etária, surgia separada dos demais gêneros 
literários. Por meio desse isolamento, os livros desse 
período destinados a crianças, ao mesmo tempo em 
que contribuíam com a meta disciplinar de promover 
uma vigilância constante fazendo parte desse sistema 
integrado à medida que se visava inserir sua leitura nos 
momentos da criança que fossem de difícil acesso aos 
adultos – de lazer e fantasia –, disseminavam a sanção 
normalizadora, tanto por meio da veiculação das nor-
mas sociais burguesas como por intermédio da exem-
plaridade comum ao gênero que expunha e apregoava, 
de maneira clara, o mecanismo de sanção.

Para Zilberman (2003), foi justamente quando a li-
teratura infantil se tornou instrumento de doutrinação 
ideológica utilizado no contexto escolar que as forças 
de ambas as instituições se assomaram no sentido de 
envolver a criança em uma situação de dependência e 
fragilidade e enredá-la nos comportamentos e normas 
sociais que ela devia assumir e cumprir.

O gradativo aperfeiçoamento da escola e, concomi-
tantemente, dos mecanismos disciplinares no decorrer 
do período Clássico e do período Moderno, contou 
com essa junção entre escola e literatura infantil.



Isso se deu, de um lado, por meio do duplo sistema 
punitivo sanção-gratificação que, qualificando o com-
portamento nos extremos bom e ruim, tornou ainda 
mais eficiente a normalização. Podemos observar esse 
sistema em obras literárias que valorizavam a gratifica-
ção final ao bom aluno e puniam o mau. Os Grimm fi-
zeram uso em sua versão de Chapeuzinho Vemelho, desse 
sistema em substituição ao suplício presente na versão 
de Perrault, como veremos mais adiante.

De outro lado, esse aperfeiçoamento da escola e dos 
mecanismos disciplinares materializou-se no exame, 
que combinava a hierarquia vigilante e a sanção norma-
lizadora. Essa combinação podia ser observada na obri-
gatoriedade da leitura de livros impregnados de normas 
disciplinares com o intuito de garantir a disseminação 
dos valores escolares burgueses, e na aplicação de exa-
mes para aferir a qualidade da leitura, a compreensão 
e a assimilação dos valores e dos discursos burgueses 
veiculados nas obras desse gênero.

Situamos, portanto, a versão de Perrault no âmbi-
to das punições disciplinares, apontadas por Foucault 
(1987, p. 149) como sistemas que ocupam a lacuna dei-
xada pelas leis e que, ao mesmo tempo, “[...] qualifi-
cam e reprimem um conjunto de comportamentos que 
escapa aos grandes sistemas de castigo por sua relativa 
indiferença”. Assim como nas oficinas, nas escolas e 
no exército (FOUCAULT, 1987), também na literatu-
ra infantil, especificamente nos diversos elementos da 
versão Chapeuzinho Vermelho de Perrault,



[...] funciona como repressora toda uma 
micropenalidade do tempo ([…] inter-
rupção das tarefas), da atividade (desa-
tenção […]), da maneira de ser ([…] 
desobediência), dos discursos (tagareli-
ce […]), do corpo (atitudes incorretas 
[…]), da sexualidade ([...]indecência). 
[…] Trata-se, ao mesmo tempo, de tor-
nar penalizáveis as frações mais tênues 
da conduta e de dar uma função punitiva 
aos elementos aparentemente indiferen-
tes do aparelho disciplinar: levando ao 
extremo, que tudo possa servir para pu-
nir a mínima coisa; que cada indivíduo 
se encontre preso numa universalidade 
punível-punidora. […] O que pertence 
à penalidade disciplinar é a inobservân-
cia, tudo o que está inadequado à regra, 
tudo o que se afasta dela, os desvios 
(FOUCAULT, 1987, p. 149).


