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RESUMO 

 

O trabalho com os gêneros discursivos na sala de aula, atualmente, permeia o ambiente 

escolar, possivelmente, por serem entendidos, segundo Miller (apud, Marcuschi, 2011), como 

rotinas sociais, as quais estão condicionadas às mudanças e, portanto, à variação. Dessa 

forma, este trabalho tem como objetivo discutir sobre o gênero Quarta capa, o qual é 

apresentado, em geral, no final dos livros como texto que aborda o conteúdo geral da obra. 

Para fundamentar a análise desse gênero, toma-se como pressuposto teóricos estudos 

desenvolvidos no âmbito da Linguística Textual (MARCUSCHI, 2011, 2008) e da Linguística 

Aplicada (CRISTOVÃO, 2005). Vale esclarecer que se concebe o conceito de gênero 

conforme as discussões de Bakthin (2003), bem como recorre-se às reflexões de Dolz e 

Schneuwly (2004). Além disso, o gênero deve ser visto, segundo Kress (apud Marcuschi, 

2011), como “categoria que orienta a atenção para o mundo social”, dessa forma o autor 

corrobora para a pressuposição que os gêneros devem ser vistos como ações sociais. Em 

relação ao trabalho com os gêneros em questão, serão consideradas atividades produzidas 

sobre tal gênero por alunos concluintes do ensino médio de escolas públicas dos municípios 

de Maceió, Messias e Rio Largo do estado de Alagoas, participantes da turma de 2018 do 

Programa de Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas do Estado (Paespe). A realização 

da atividade será desenvolvida em diferentes etapas, conforme Dolz e Schneuwly (2004) 

denominam de sequência didática. Para, dessa forma, possibilitar a apropriação do gênero 

quarta capa por parte dos alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade proposta tem como objetivo analisar o gênero quarta capa, esse gênero 

discursivo é uma peça de análise bastante interessante em vários aspectos, como, por 

exemplo, a sua importante finalidade na apresentação de uma obra, o seu uso frequente no 

domínio discursivo a que pertence e a sua elaboração especifica, pois é composto a partir do 

consenso ou não de dois enunciadores, a editora e o autor. Ainda chama atenção a escassez de 

pesquisas referentes a este curioso e instigante gênero, cujo termo utilizado para fazer 

referência a ele varia. Conforme relata Cristóvão (2005, p.99) “o emprego do termo quarta 

capa foi a nós sugerido por profissionais da área editorial, quando da produção do material 

didático. Entretanto é preciso mencionar que, nos discursos do cotidiano, o termo mais usado 

é o de contracapa”.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com base em Bakhtin (2001, p. 262), é pertinente destacar que os gêneros são 

enunciados relativamente estáveis; salienta que deve ser mais frisada sua relatividade que sua 

estabilidade, pois classificá-los como atividade padronizada é inviável. Os gêneros como 

rotinas sociais são estruturas que fazem parte de um contexto social específico, no qual as 

pessoas utilizam para comunicação.  

Dessa forma, podemos dizer que os gêneros não são modelos estanques, caracterizam-

se como flexíveis e variáveis, elementos intrínsecos à linguagem (MARCUSCHI, 2011, p. 

19). Outra autora que comunga dessa mesma ideia é Miller, a qual entende que os gêneros são 

“ações sociais tipificadas” (MARCUSCHI, apud MILLER, 2011) que depende 

essencialmente do tipo de situação e contexto de comunicação. 

Marcuschi (2011) ainda salienta que os gêneros não são estruturas linguísticas, mas 

primeiramente fatos sociais. Existe uma genericidade nos gêneros, pois não existem gêneros 

puros, mas híbridos. A instabilidade e dinamicidade dos gêneros estão relacionadas às 

relações sociodiscursivas, nas quais o interlocutor molda o gênero a depender da relação que 

estabelece com o outro (BAKTHIN, 2003, p. 303). 



A quarta capa é organizada textualmente de forma simples e comercial de seduzir o autor 

e, ao mesmo tempo, precisa justificar a importância do lançamento da obra, conforme 

esclarece Lima (1985, p 89) apud Cristóvão (2005, p.99) que quando simples e objetiva, “em 

linguagem que realmente atinge o leitor comum, a crítica pode até mesmo motivá-la; 

enquanto uma apreciação literária que analisa e julga a fundo a obra, interessa mais 

especificamente ao próprio autor e a um público limitado”. 

Outro aspecto relevante está relacionado a editora e ao autor do gênero, uma vez que a 

editora busca a comercialização da obra e ao autor cabe à tarefa de apresentar 

intelectualmente esta obra, defendendo seu texto na sua trajetória acadêmica, que funcionará 

como argumento maior para seduzir o leitor. Pois o gênero quarta capa é organizado visando 

o convencimento do seu público leitor a comprar a obra a qual apresenta. Os estudos de 

Reuter (1985) apud Cristóvão (2005) reafirmam esta visão sobre a quarta capa, visto que 

desenvolvem uma teoria alicerçada no sistema de produção e de recepção, guiados por 

questões sobre as estratégias utilizadas para persuadir o leitor a comprar o livro, a partir dos 

“componentes que aparecem no texto com relação a informação/argumentação e a 

narração/argumentação e sobre sua utilização pedagógica” (p.100). Para uma aprimorar as 

discussões feitas iremos fazer uma descrição mais detalhada da atividade no próximo tópico.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A atividade tem como intuito propor uma reflexão sobre o gênero quarta capa, bem 

como desenvolver a criticidade dos alunos em relação a esse gênero que, segundo Cristovão 

(2005) existe “a necessidade de serem descritos gêneros de texto para seu ensino na escola, a 

fim de que os alunos deles se apropriem e os utilizem como mediadores da linguagem” 

(CRISTOVÃO, p. 95, 2005). Dessa forma, os alunos terão que analisar o gênero quarta capa 

de um livro, seguindo as seguintes características, propostas por Cristovão (2005): ocorrência 

do título da obra, nome do (a) autor (a), do gênero literário, do preço, de ilustrações, ou fotos, 

e até mesmo a faixa etária do destinatário, no entanto a autora destaca que algumas 

características podem estar ausentes na quarta capa.  

Além disso, os alunos deverão pontuar os planos propostos por Bronckart e Dolz 

(1999), dentre os quais destacam os planos: da ação da linguagem, do discursivo, das 

propriedades linguístico-discursivas (CRISTOVÃO, apud BRONCKART E DOLZ, 2005). O 

objetivo principal desta atividade é possibilitar o conhecimento do gênero quarta capa, pois 

segundo Cristovão (2005), há “ uma grande escassez de trabalhos sobre ele” (CRISTOVÃO, 



p. 99, 2005), por isso muitos alunos não dominam ou não entendem esse gênero e isso, 

possivelmente, dificulta sua apropriação.  

A atividade é organizada para o terceiro ano do ensino médio, pois nesse período os 

alunos já têm uma abrangente bagagem de conhecimento, bem como tiveram contato com 

vários gêneros que permeiam o cotidiano. Visto que, o gênero quarta capa é classificado como 

um gênero secundário, pois sua elaboração exige complexidade e uma elaboração mais 

rebuscada. Sobre isso, Bakhtin (2003, p.262) destaca que os gêneros podem ser divididos em 

primários e secundários, no qual estes exigem uma maior complexidade na sua construção, 

aqueles são mais simples e construíram-se em circunstâncias de comunicação verbal 

espontânea. Os gêneros secundários são criados a partir dos primários; no processo de 

formação, “absorvem” e transmutam os gêneros primários de todos os aspectos.  

Ademais, é pertinente salientar que os gêneros precisam ser vistos não apenas como 

estruturas linguísticas, mas primeiramente fatos sociais (MARCUSCHI, 2011), pois estão 

presentes no dia a dia, por isso sofrem modificações e modificam os sujeitos que fazem seu 

uso. Dessa forma, o gênero quarta capa tem como objetivo, segundo Cristovão (2005), “não 

apenas resumir o conteúdo da obra, mas de persuadir o leitor a fazer a leitura” (CRISTOVÃO, 

p. 105, 2005). Assim, ainda segundo a autora, ao destacar a forma da linguagem do gênero 

pontua que 

“Em linguagem que realmente atinge o leitor comum, a crítica pode até 

mesmo motivá-lo; enquanto uma apreciação literária que analise e julga 

a obra, interessa mais especificamente ao próprio autor e a um público 

limitado” (CRISTOVÃO, apud LIMA, p. 99, 2005). 

 

 Dessa forma, a linguagem do gênero quarta capa precisa ser clara e objetiva para que o 

a pessoa interessada no livro possa vir a comprá-lo. Para convencer o interlocutor a linguagem 

da quarta capa, geralmente, é argumentativa, pois esse elemento é responsável pela persuasão. 

A atividade aqui sugerida é um dos caminhos para possibilitar a formação de leitores 

capacitados a transitar nas práticas de leitura da nossa sociedade. Se quisermos formar alunos-

leitores que transcendam a sala de aula e o espaço escolar, devemos mostrar os mecanismos 

que devem dominar para se tornar leitores efetivos. Bem como possibilitar o conhecimento do 

gênero quarta capa, pois segundo Cristovão (2005), há “uma grande escassez de trabalhos 

sobre ele” (CRISTOVÃO, p. 99, 2005). 

Assim, quando se partir da premissa que gênero se concretiza em textos, Marcuschi 

(2011) salienta, ao enfatizar Bakhtin (2003, p.261), que as manifestações linguísticas são 



efetivadas no discurso. Dessa forma, o discurso está relacionado aos usos coletivos da língua, 

onde o uso seria legitimado por uma instância socialmente organizada. Portanto, concebemos 

os gêneros como categoria fluida, Marcuschi, com base em Bakhtin (2001, p. 262), destaca 

que os gêneros são enunciados relativamente estáveis; salienta que deve ser mais frisada sua 

relatividade que sua estabilidade, pois classificá-los como atividades padronizadas é inviável.  

A atividade com o gênero quarta capa partirá da análise da quarta capa de livros que o 

PAESPE possui e alguns escolhidos por mim, como: [re]Discutir texto, gênero e discurso, 

organizado por Inês Signorini, o livro é dividido em duas partes, as quais reuni textos de 

diversos estudiosos; Machado do Assis com memórias póstumas de Brás Cubas; Aluísio de 

Azevedo com O Mulato e José de Alencar com Lucíola 

 A atividade priorizará sua proposta didática no plano da ação de linguagem, no plano 

do discurso e no plano das propriedades lingüístico-discursivas, pois essa proposta abrange o 

âmbito discursivo e lingüístico e, além disso, foi seguida por Cristovão (2005), um dos 

referenciais teóricos deste trabalho. 

 Na quarta capa dos livros supracitados os alunos terão que analisar os seguintes 

aspectos: título, nome do autor (a), resumo sobre o assunto do livro, o tempo no qual é escrito 

o texto da quarta capa, a presença de parágrafos, uso de anáforas e catáforas, pontuação e a 

compreensão do texto. Dessa forma, a análise contemplará os planos propostos por Bronckart 

e Dolz (1999), citados anteriormente. Assim, será possível compreender os diversos tipos de 

argumentação possíveis, bem como os mecanismos usados na produção do texto.  

 Inicialmente, nas quartas capas analisadas, [re]Discutir texto, gênero e discurso, 

Machado do Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas; Aluísio de Azevedo com O 

Mulato e José de Alencar com Lucíola, os alunos tiveram que analisar a presença de aposto 

para dizer que a obra é o segundo volume de uma coleção sobre a linguagem. Em seguida, é 

necessário destacar a contribuição do livro para o qual foi organizado, assim como os 

vocativos que são usados para enfatizar um chamamento e outros aspectos. Além disso, 

verificar a utilização de advérbios como “aqui”, o qual é possível perceber que esse uso faz 

uma menção a obra como um todo. Ademais, destacar o uso de anáfora e catáforas. Com os 

alunos, irei fazer perguntas questionando o uso dessas palavras no texto para, assim, 

construirmos uma análise sobre o gênero quarta capa. Essa primeira discussão contempla a 

estrutura inicial da quarta capa, em seguida deixarei os alunos analisarem a estrutura textual e 

depois os questionaria. 

 Como as obras são de autores distintos, incitaria os alunos para observarem a relação 

em comum entre as obras, o que tem no texto da quarta capa que nos faz perceber isso?. O uso 



do “ou seja”, como explicativa, salienta o que foi dito anteriormente, isso serve de elemento 

argumentativo para o interlocutor. Por fim, no último parágrafo da quarta capa os alunos terão 

que perceber qual o objetivo de composição de diferentes quartas capas, mesmo com algumas 

diferenças, bem como perceber quais os elementos linguísticos fomentaram essa percepção. 

Ademais, os alunos teriam que fazer um texto de uma quarta capa de um livro lido por eles 

para, dessa forma, exercitarem os conhecimentos adquiridos. A atividade seria orientada 

seguindo os planos propostos por Bronckart e Dolz (1999). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de atividade com a quarta capa possibilita o conhecimento de um gênero 

pouco discutido, segundo Cristovão (2005). Além disso, é pertinente salientar que os gêneros 

são, segundo Bakhtin, “enunciados relativamente estáveis”. Ademais, podem ser vistos como 

rotinas sociais, estruturas que fazem parte de um contexto social especifico, no qual as 

pessoas utilizam para comunicação.  

A utilização da proposta didática, possivelmente, possibilitará o conhecimento dos 

alunos nos diversos textos que eles encontram, além disso, assim também entender como a 

composição da estrutura argumentativa dos textos da quarta capa possibilitam uma persuasão 

para a comprar do livro, de forma que aborda as principais questões tratadas no livro e destaca 

quem escreveu, na quarta capa analisada isso foi por acadêmicos. Como destinatário, o livro 

é, especificamente, para as pessoas que estudam o texto, o discursos e a linguagem. 

Por fim, como atividade complementar os alunos poderão fazer comparações entre um 

resumo do texto da quarta capa sobre o livro e analisar outros resumos do meio acadêmico, 

bem como identificarem os elementos que os diferenciam.  

O interesse sobre o tema “gênero” nos estudos da linguagem hoje em dia é tão 

disseminado e frequente que se torna muitas vezes objeto de certo “modismo”, como outros 

curiosamente existentes no ambiente acadêmico. Marcuschi (2008, p. 146-147) já alerta para 

uma “explosão” de estudos na área e para a qualidade variada dos trabalhos, dos mais valiosos 

aos mais repetitivos. Esse fenômeno ocorre ainda mais marcadamente no âmbito do ensino de 

línguas, no qual se observa atualmente a utilização do referido conceito inserido em contextos 

diversos e nem sempre de forma coerente e aprofundada, em inúmeras vezes, para atender a 

uma necessidade de demonstração da atualização do trabalho executado, do próprio 

profissional e/ou da instituição em questão. Em muitos casos, isso é feito de modo que acaba 



travestindo a noção de gênero, limitando-a em seu emprego, transformando-a em mais um 

conteúdo a se ensinar dentro de uma proposta de transmissão de conteúdos ainda vigente em 

grande número de situações de ensino. 

Assim, procuro neste texto, sem qualquer pretensão de exaustividade, situar-me a 

partir de determinadas posições de autores, que podem, dentre outras igualmente 

significativas, suscitar ainda alguma discussão para o ensino de gêneros textuais em sala de 

aula. Com apoio em Bakhtin, no que diz respeito à riqueza e à variedade dos gêneros do 

discurso, os autores apontam a diversidade sincrônica de diferentes práticas sociodiscursivas 

humanas, artísticas ou não, à qual se acrescenta uma diversidade diacrônica.  

Todavia, o professor deve estar atento para não repetir velhas práticas, ou seja, não 

ensinar o gênero visando apenas à sua classificação, mas, sobretudo, ao ensino do gênero; 

deve pautar-se na compreensão da sua função social. Marcuschi (2011) reforça: “[...] não se 

ensina um gênero como tal e sim se trabalha com a compreensão de seu funcionamento na 

sociedade e na sua relação com os indivíduos situados naquela cultura e suas instituições” (p. 

11). 

Com isso, comprovamos que houve a apropriação do gênero quarta capa, reforçando o 

postulado de Schneuwly & Dolz (2004), segundo o qual é necessário criar contextos de 

produção precisos para que noções e técnicas não espontaneamente acessíveis sejam 

adquiridas pelos alunos. 
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