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RESUMO 
 
O presente artigo tem como temática a ressignificação dos contos de fadas, por 
intermédio de uma pesquisa exploratória a finalidade desta discussão teórica consiste 
em buscar elementos dos contos de fadas em anúncios publicitários brasileiros. 
Pretende-se identificar como os contos são utilizados na construção da peça, buscando 
compreender como estas narrativas são abordadas pela publicidade na atualidade. 
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Introdução 

Os contos de fadas são frequentemente utilizados pelos meios de 

comunicação, seja por meio de produções cinematográficas, anúncios ou pela 

indústria cultural e foram se revitalizando ao longo dos anos, com novas narrativas e 

abordagens. Essas desconstruções dos contos têm possibilitado uma retomada de 

temas e de personagens em contextos totalmente renovados para vender ideias 

contemporâneas.  

A narrativa dos contos possibilitou ao longo dos anos várias interpretações e 

recriações, pois, conforme a sociedades muda às histórias se adaptam a essas 

mudanças. Mesmo que os elementos dos contos sejam subversivos e utilizem uma 

narrativa diferente da tradicional, as histórias ainda conseguem transmitir 

encantamento e magia para a sociedade e as marcas se apropriam desta capacidade 

dos contos de modificação e recriação de sentidos para atrair a atenção de 

consumidores de diferentes faixas etárias no cinema, livros, programas de televisão e 

campanhas publicitárias. 
																																																								
1 Trabalho apresentado no GT 4 –Comunicação, Narrativa e Tecnologia do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 
de maio de 2018. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação e Informação (FIC). 
E-mail: lorra-c@hotmail.com	
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A Mensagem Publicitária 

A natureza da mensagem publicitária é voltada para despertar desejos e 

necessidades em um determinado público. A mensagem sedutora consegue criar uma 

realidade fictícia colaborando para a sensação de alcance ao que anteriormente só era 

possível nas fantasias lúdicas do receptor. A publicidade costuma utilizar informações 

e fatos, geralmente conhecidos pelos públicos, que o anúncio quer atingir, como por 

exemplo, histórias, imagens, símbolos e frases feitas. 

Segundo Randazzo (1996) a publicidade costuma apresentar um modelo de 

comunicação em forma de ficção, seja ela em forma de história ou uma narrativa de 

algum acontecimento, além informar sobre um determinado produto, ela procura fazer 

uma reflexão de valores e estilos de vida, para sensibilizar o consumidor e se tornar 

responsável pela sustentação da identidade de uma marca.  

Os autores Maranhão e Ribeiro (2008) teorizam que o consumo é incentivado 

pela publicidade, e que o homem costuma satisfazer-se mais com os fatores subjetivos 

e os atributos associados a um bem de consumo do que com a compra do produto em 

si. Devido a isso, os profissionais que trabalham com a publicidade, utilizam os mais 

variados elementos e técnicas para estar em contato com os públicos de interesse. 

Segundo Beatrice e Laurindo (2009) as mensagens publicitárias deixam de 

lado a informação sobre determinada marca, produto ou serviço, preferindo realizar a 

exploração de apelos emocionais, como os desejos, as sensações e os sentimentos. A 

publicidade também utiliza a associação de palavras e imagens, buscando sempre 

inspiração em fontes, que criam sensações de pertencimento ao receptor. 

Durante a transmissão da mensagem, o anúncio publicitário utiliza técnicas 

que procuram convencer o receptor, despertando uma necessidade que até então não 

era percebida, e aguçando a busca do mesmo pelo consumo do produto. O anúncio 

vende significados, signos, valores, sensações, emoções entre outros tendo como 

objetivo final o consumo, mas para conseguir vender é preciso convencer os 

consumidores dos benefícios e funcionalidades dos produtos e se destacar dos demais 

concorrentes. 

 A mensagem publicitária costuma chamar a atenção do receptor por meio de 

algo que já e conhecido estimulando sua memória e sentimentos. O anúncio 

publicitário costuma realizar associações com elementos do cotidiano do receptor 

utilizando imagens, sons, textos e signos que conhecidos pelos públicos destinatários 
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da mensagem. Dentre estes elementos estão os contos de fadas que fazem parte do 

universo imagético do indivíduo e estão em constante destaque nos meios de 

comunicação e se adaptam as mudanças de cada sociedade por meio de 

reestruturações nas narrativas. 
 

Midiatização dos Contos de Fadas 

As narrativas orais fazem parte do folclore de vários povos e civilizações, 

acompanhando as primeiras formas de organização social. Por terem relação com a 

própria condição humana as histórias lidam com a sabedoria popular transmitindo 

costumes e crenças de determinadas sociedades. São muitas as contribuições das 

narrativas ao longo da história da humanidade no ensino, transmissão do 

conhecimento, enriquecimento emocional e incentivo ao diálogo coletivo, entre 

outras. 

Segundo Beatrice e Laurindo (2009) as narrativas utilizam frequentemente a 

matéria lúdica e a fantasia para que a história sobreviva ao tempo e a cultura que está 

em constante mudança e torne-se universal. Os contos de fadas são exemplos de que a 

narrativa é capaz de sobreviver ao tempo e às mudanças culturais.  

Desde o seu surgimento os contos são utilizados para transmissão de histórias, 

por meio de elementos que constituem o imaginário humano. A transmissão ocorreu 

primeiramente de forma oral seguida pela a escrita e a visual, onde eram repassados 

de geração a geração para a difusão de valores, convenções sociais e tradições 

culturais.  

Os contos de fadas segundo Machado (1994) são um modelo de narrativa que 

utiliza personagens encantados, cheios de poderes superiores à condição humana, 

como fadas madrinhas, magos, bruxos, entre outros. Os contos são narrativas 

universais que se transformaram em códigos culturais, pois transmitem valores e 

características de determinada comunidade.  

Algumas releituras de contos de fadas invertem os valores tradicionais, 

causando humor e reflexão. Segundo Canton (2009) os contos possuem a capacidade 

simbólica de ultrapassar a realidade em busca de algum sonho ou desejo. Essas 

adaptações são constantemente apresentadas nos dias atuais onde e possível notar que 

as pessoas ainda continuam a se interessar pelas histórias tradicionais, mas procuram 

cada vez mais realizar uma abordagem mais diferente do mundo.  



	 123	

De acordo com Moraes (2009) 3 por meio das novas apropriações os contos de 

fadas modernos sofreram uma transformação na narrativa e na moral da história 

infantil, podendo haver certos desvios no objetivo da narrativa. Em cada nova 

abordagem as histórias sofrem uma série de mudanças, motivadas principalmente 

pelos contextos culturais, sociais e políticos. Com cada vez mais presença na mídia, 

os contos procuram se adequar à sociedade atual e muitas adaptações foram recriadas 

e reproduzidas nos livros, cinema, séries, artes e na publicidade.  

As novas adaptações dos contos fazem uso de inúmeras referências que 

compõem o imaginário universal associados com as histórias, ao mesmo tempo em 

que mescla essas referências introduzindo novas relações entre os contos originais, e 

ainda propõe uma transposição para o contexto real e atual. Na atualidade as 

narrativas são restruturadas e o sentido dos contos passa a ser construído de acordo 

com a perspectiva do próprio receptor. 

 
Anúncios Publicitários  

No âmbito da publicidade, os contos procuram utilizar referências e realizar 

apropriações para atingir diretamente o seu consumidor final, por meio do uso do 

imaginário coletivo e da cultura com o intuito de chamar a atenção do consumidor, 

utilizando elementos que remetem de maneira diferenciada às histórias e abordando a 

memória e a familiaridade do receptor, levando o mesmo a criação de sentimentos 

relacionados com a imagem da peça, da marca e do produto.  

A ressignificação 4 que ocorre nos contos de fadas costuma desviar a história e 

a sua moral original, com o intuito de transformar os elementos dos contos sedutores 

para o receptor, agregando assim valores contrários aos contos originais, com o 

intuito de recriar significados que estão inseridos nas narrativas a fim de moldar a 

história de acordo com os costumes e influências da sociedade na atualidade. 

 As novas apropriações são utilizadas pela publicidade como um atrativo para 

o público-alvo de alguma campanha, para facilitar o entendimento da mensagem ou 

transmitir um significado novo para algo conhecido do receptor. A publicidade utiliza 

recursos ligados ao mundo da fantasia como uma maneira de diferenciação para 

chamar a atenção dos consumidores e dos clientes em potencial da marca.  

																																																								
3 Literatura Infantil na Publicidade. Disponível em:<http://www.pucrs.br/edipucrs/online/IXsemanadeletras/com/ 
Viviane_da_Silva_Moraes.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018 às 18h20. 
 
4 Atribuir um novo significado a; dar um sentido diferente a alguma coisa. 
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Em 2005, a marca O Boticário lançou uma campanha baseada no universo 

lúdico dos contos, onde foram criados quatro anúncios pela agência AlmapBBDO, 

abordando a temática subversiva para atingir os consumidores. As personagens 

representadas nos anúncios são: Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida e 

Chapeuzinho Vermelho.  

A marca por meio desta campanha procura demonstrar que as clientes são 

mulheres modernas, fortes independentes e determinadas, diferente das personagens 

femininas dos contos de fadas que são caracterizadas como sendo submissas, 

dependentes, inocentes e frágeis. No discurso do anúncio as mulheres demostram, 

malícia, sensualidade e desejo. 
 

Figura 01: Anúncio O Boticário – “Contos de Fadas” 

 
Fonte: Creativitate5. 

 
Em 2008 a marca Campari divulgou uma campanha que faz parte de uma das 

ferramentas mais utilizadas pela marca, que é o Calendário Campari. O calendário 

teve a sua primeira edição lançada no ano de 2000. Por meio do uso de fotografias, a 

sensualidade e a paixão ficam evidentes. O calendário é intitulado como os “Contos 

da Campari”, que consiste em doze contos cada um representando um mês do ano.  

A agência Callegari Berville Grey da França e o fotografo Marino Parisotto 

são responsáveis pela elaboração da campanha, a atriz e modelo norte-americana Eva 

Mendes foi fotografada interpretando doze personagens dos contos. A peça possui 

alguns traços distorcidos do conto original como a despreocupação com o horário, a 

																																																								
5 Anúncio O Boticário. Disponível em: <https://creativitate2013.wordpress.com/2013/03/03/o-boticario-
campanha-contos-de-fadas-2/>. Acesso em: 10 jan. 2016 às 06h30. 
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utilização do sapato de cristal como taça para a bebida e a presença de elementos 

sedutores e sensuais.  
 

 

Figura 03: Anúncio Campari – “Contos da Campari”. 
 

 
 

Fonte: Mundo Fabuloso6. 
 

Seguindo essa tendêndencia de reissiginificação a marca Recco, que é uma 

empresa especializada na confecção de soutiens, calcinhas e camisolas lançou uma 

campanha em 2013 para a divuldação da sua nova linha de peças íntimas. O anúncio 

foi desenvolvido pela agência 3 mosqueteiros e abordou o tema dos contos modernos  

o mesmo foi elaborado com elementos que rementem ao conto original. O anúncio se 

torna suberviso a partir do momento que a princesa passa a ser representada por uma 

modelo trajando roupas íntimas e em uma pose onde esbanja sensualidade e ousadia.  
 

Figura 04: Anúncio Recco – “Contos Modernos” 

																																																								
6 Anúncio Campari. Disponível em: <http://mundofabuloso.blogspot.com.br/2008/03/calendario-campari-2008-
com-eva-mendes.html>. Acesso em: 20 jan.16 às 08h20. 
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Fonte: Três Mosqueteiros7 
 

Abordando a temática dos contos de fadas subversivos na publicidade, em 

2008 para o lançamento da linha Primavera/Verão da marca Melissa a agência 

BorghiErh/Lowe optou por realizar uma sequência de quatro anúncios publicitários 

com o foco nos contos. As protagonistas dos contos de fadas abordadas na campanha 

foram: Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho e revelam 

atitudes adultas e diferentes das apresentadas nos tradicionais contos de fadas. 
 

Figura 02: Anúncio Melissa – “Contos de Melissa” 

 
Fonte: Mundo Fabuloso8 

 

																																																								
7 Anúncio Recco. Disponível em: <http://blog.3mosqueteiros.com/?cat=42&paged=15>. Acesso em: 22 jan. 2016 
às 06h50. 
 
8 Anúncio Melissa. Disponível em: <http://mundofabuloso.blogspot.com.br/2007/08/contos-cabulosos.html>. 
Acesso em: 08 fev. 2016 às 16h53. 
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Em 2007 criado pela AlmapBBDO, a campanha divulga a nova Pepsi Max, 

refrigerante da marca com zero de açúcar, traz um antiquado príncipe que se dá mal 

ao ir ao encontro de sua princesa. Com aparência e discurso açucarado, e munido com 

sapatinho de cristal nas mãos, ele bate à porta da bela e descolada “princesa” e diz ter 

achado, após muita procura a mulher de sua vida. Mas é possível perceber pelo 

anúncio que o príncipe chegou tarde e a princesa não esperou e encontrou outras 

pessoas. A peça mostra uma mulher independente, sensual, ousada e moderna não 

pelo príncipe encantado e procura a sua própria felicidade sem depender de ninguém. 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Anúncio Pepsi – “Contos de Fadas” 

 

Fonte: Mundo Fabuloso9 
 

Para divulgar um produto a publicidade se utilizada dos mais variados 

artifícios com o intuito de chamar a atenção dos consumidores e realizar a venda de 

um produto.  

Os contos de fadas possibilitam diversas releituras e adaptações com o objetivo de 

recriação de sentido baseado nas normas e os costumes da sociedade. A mensagem 

publicitária associada com os contos tem a potencialidade de criar desejo nos 

consumidores. 
 

																																																								
9 Anúncio Pepsi Max. Disponível em: <http://mundofabuloso.blogspot.com.br/2007/07/conto-de-fadas-s-
avessas.html>. Acesso em: 20 mar. 2016 às 09h30. 
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Considerações Finais 

Os contos de fadas foram se adaptando as mudanças ocorridas na sociedade, 

com as novas possibilidades recriação de sentido as histórias ganharam novas 

releituras. A ressignificação ocorre nos anúncios desviando a história da sua moral 

original com a finalidade de torná-los sedutores aos olhos do receptor, com isso 

agrega valores contrários aos que são pregados nas histórias originais, mais 

condizentes com o mundo em que se vive e com os consumidores com quem se 

comunica atualmente. 

Devido à enorme possibilidade e a criação do anúncio publicitário é possível 

utilizar elementos que fazem parte do imaginário infantil para atingir um público 

adulto por meio da utilização de elementos desse universo. Algumas campanhas e 

anúncios contêm aspectos dos contos de fadas utilizados de maneira ressignificada em 

relação a sua construção original, buscando, em especial, os aspectos de âmbito 

sexual, sensual e erótico e fazem apropriações de referências dos contos para a 

criação de sentido.  

Os anúncios que abordam essa temática de ressignificação se apropriam de 

elementos do universo infanto-juvenil para chamar a atenção de um público adulto. 

Essa mudança de perspectiva se dá principalmente pelas várias possibilidades de 

interpretações diferentes dos contos pelos receptores.  O receptor consegue enxergar a 

semelhança com a narrativa conhecida levando o mesmo a tentar reconstruir esta 

conexão e se identificar com a narrativa apresentada. Percebe-se então, que mesmo 

com as transformações os contos de fadas ainda conseguem transmitir encantamento e 

magia conquistar cada vez mais novos públicos.  
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