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Resumo 
 
Contos de Fadas na Publicidade – Magia e Persuasão mostra como dois discursos 
distintos podem, através da publicidade, dialogar entre si para encantar e pesuadir os 
consumidores. Ao trazer as origens e principais características dos contos de fadas e da 
mensagem publicitária, este livro é indicado a professores, estudantes, redatores, 
escritores, enfim, a todos que se dedicam ao estudo da linguagem humana, suas histórias 
e fantasias. Ele serve ainda como material didático para o ensino de produções textuais 
e para análises discursivas, pois revela exemplos de anúncios cujos efeitos persuasivos 
são provenientes do apelo à memória da infância, trazida pelos contos de fadas. 
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evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Publicitária pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em Marketing Empresarial, autora de 
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