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::CARACTERÍSTICAS DOS TEXTOS:

Cando nos comunicamos, elaboramos textos. Estes poden ser orais ou escritos e
poden estar constituídos (compostos  formados...) atendendo a diferentes estruturas (unha
palabra, unha conversación, un relato, un poema, ...).

Pero sexa cal sexa a súa estrutura ou o seu tamaño, todos os textos deben cumprir
as seguintes características: ADECUACIÓN, COHERENCIA, COHESIÓN,
CORRECCIÓN, PRESENTACIÓN E ESTILÍSTICA.

Estas Características están relacionadas entre si de tal maneira que para que o texto
sexa correcto debe cumprilas todas.

 ADECUACIÓN: esta característica esíxelle ao falante expresarse no REXISTRO
(formal ou coloquial) máis apropiado en cada acto de comunicación.

a) Rexistro formal: tratamento de "vostede", oracións compostas, vocabulario
específico do tema a tratar...

Ex.: É o rexistro que empregaremos na exposición dun tema, nunha
entrevista de traballo...

b) Rexistro coloquial: Atuar (tratar “de ti”), frases curtas ou inacabadas, uso de
refráns e retrousos...

Ex.: É o rexistro que usamos nunha charla entre amigos.

 COHERENCIA: é a característica que dota de sentido a un texto. Afecta a
organización das ideas. Ocúpase de que estas (as ideas) se relacionen entre si mantendo
unha orde lóxica e cronolóxica.

Ex.: "Esta mañá almorcei, ducheime, erguinme e fun a clase".  TEXTO
INCOHERENTE. (Non hai orde lóxica nin cronolóxica).

Ex.: "Hoxe chove, non obstante a miña prima chámase Paula".  TEXTO
INCOHERENTE. (As ideas non están relacionadas entre si).

Para conseguir que un texto sexa coherente é necesario ter en conta:

a) A cantidade de información: nin escasa (datos insuficientes para que o receptor
entenda a mensaxe), nin excesiva (repeticións, datos que carecen de importancia).

b) A calidade da información. Supón:

 Claridade na exposición das ideas.
 Utilización do vocabulario preciso (palabras técnicas se o tema o

require).
 Achega de exemplos, datos, comentarios.

c) A organización da información. No texto deben apreciarse (notarse,
recoñecerse, distinguirse, ...):

 A estrutura (partes en que debe dividirse) característica de cada tipo de
composición (texto).
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Ex.: Estrutura dunha narración:
- Introdución.
- Nó.
- Desenlace.

Ex.: Estrutura dunha noticia:
- Titular.
- Entrada ou "lead".
- Corpo.

 Desenvolvemento de cada idea nun parágrafo independente, marcado
cun punto e a parte.

 A distinción entre os coñecementos previos do receptor (o que xa sabe
ou supoñemos que sabe) e a información nova.

 COHESIÓN: fai referencia á conexión (enlace, relación, unión, ...) que debe existir
entre as distintas unidades do texto (oracións).

Un texto non está formado por oracións illadas, senón que estas se achan
relacionadas entre si a través da utilización de nexos (enlaces) gramaticais.

Os elementos de cohesión (enlaces gramaticais) facilitan a COHERENCIA do texto,
xa que serven para relacionar unhas ideas con outras (información).

Estes ELEMENTOS DE COHESIÓN poden ser clasificados do seguinte modo:

a) Recursos para evitar a repetición de palabras:
 Sinónimos: palabras con distinta forma e igual (ou similar) significado.

Ex.: Atardecer  solpor; Xefe  líder.

 Hiperónimos: sinónimos de significado máis amplo.
Ex.: Hipopótamo  animal (hiperónimo).

Planeta  astro (hiperónimo).

 Pronomes: clase de palabra que fai referencia a un nome xa coñecido
polo receptor (ou que apareceu con anterioridade no texto).

Ex.:
Tónicos: eu, ti, el, ela...
Átonos: me, min, comigo...

Persoais: Te, ti, contigo...
Se, si, consigo...
O, a, os as, lle, lles, nos, vos, se...

Este, esta, isto, estes, estas;
Demostrativos: Ese, esa, iso, eses, esas;

Aquel, aquela, aquilo, aqueles, aquelas.

Meu, miña, meus, miñas;
Teu, túa, teus, túas;

Posesivos: Seu, súa, seus, súas;
Noso, nosa, nosos, nosas;
Voso, vosa, vosos, vosas;
Seu, súa, seus, súas.
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Indefinidos: Moito, moita, moitos, moitas;
Algo, alguén, ninguén...

Numerais: Ordinais: primeiro, segundo...
Cardinais: un, dous, tres...

De relativo: Que  o cal, a cal, os cales, as cales;
Cuxo, cuxa, cuxos, cuxas;
Quen, quen...

Interrogativos e exclamativos: que, quen, cál, cáles...

 Adverbios: palabras invariables (non admiten morfemas de ningunha
clase - xénero, número...) que indican circunstancia.
Ex.:

Afirmativos: si, tamén...
Negativos: , non xamais, nunca...
De cantidade: moito, pouco, bastante...
De lugar: aquí, alí, aí...
De tempo: hoxe, onte, mañá, nunca...
De modo: así, ben, mal, mellor...

(máis case todos os acabados en -mente).
De dúbida: talvez, se cadra, quizais, acaso, posiblemente...

 Elipse: consiste en eliminar unha palabra que se sobreentende porque xa
apareceu antes no texto.
Ex.: Elipse (Ana).

"Ana está a traballar, non vai vir á festa ".

b) Enlaces ou conectores. A relación que existe entre as oracións dun texto
exprésase mediante ENLACES ou CONECTORES. A maior parte das veces trátase
de CONXUNCIÓNS (nexos).

Estes enlaces ou conectores poden ser clasificados segundo as distintas
finalidades para os que sirvan:

 Indicar orde:
Para empezar, en primeiro lugar, primeiramente, de entrada...
A continuación, seguidamente, ademais, posteriormente, en segundo

termo...
Finalmente, para rematar, en último termo, por último...

 Expresar ideas contrarias: en cambio, non obstante, pero, non obstante,
senón, pola contra, de tódolos xeitos, de tódolos xeitos.

 Engadir unha idea nova: ademais, tamén, igualmente, así mesmo, do
mesmo xeito...

 Dar exemplos: como, así como, por exemplo, a saber...
 Indicar causa: porque, pois, xa que, a causa de, posto que, debido a...
 Indicar consecuencia: polo tanto, por conseguinte, polo cal, así que, en

consecuencia, a consecuencia de, conque, de modo que...
 Insistir nunha idea: é dicir, ou sexa, isto é, con outras palabras, hai que

destacar, hai que ter en conta...
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c) Palabras que polo seu significado permiten facer asociacións con outras:

 Hiperónimos: sinónimos de significado máis amplo.
Ex.: rosa flor (hiperónimo) can mamífero (hiperónimo).

 Antónimos: palabras de significado contrario.
Ex.: abundante escaso vendedor comprador.

 Campos semánticos: conxunto de palabras que gardan relación cun
mesmo tema.
Ex.: Campo semántico do tempo:

Milenio, século, década, quinquenio, cuadrienio, trienio, bienio, ano,
semestre, bimestre, mes, quincena, semana, fin de semana, día, hora,
minuto...

d) Os tempos verbais. Cando se narra unha historia non se deben mesturar
descoidadamente os tempos de pasado e de presente. De facelo así, o texto perdería
COHESIÓN e COHERENCIA.

Ex.: "Estabamos a tomar un café tranquilamente, colle e foise".

Pret. Imperfecto Presente Pret. Perfecto.
(pasado). (pasado).

e) A puntuación. Os signos de puntuación son fundamentais para delimitar as
distintas unidades de texto (oracións, parágrafos,...). A súa ausencia ou a súa
utilización incorrecta dificultan a comprensión do texto.

Ex.:
"Mentres che esperaba entretíñame escoitando música tamén ás veces
observaba á xente que pasaba".
"Mentres te esperaba, entretíñame escoitando música; , tamén ás veces,
observaba a xente que pasaba".

f) O ton. Nos textos orais indica se remata unha oración. Tamén sinala a actitude
do falante (alegría, ira, burla...).

g) Recursos non lingüísticos:
 Na lingua oral: xestos, miradas...
 Na lingua escrita: marxes, esquemas, gráficas...

 CORRECCIÓN: esta característica refírese ao uso axeitado das NORMAS
ORTOGRÁFICAS (de acentuación, de puntuación, de b/v, g/j, c/z, ll/e, h...).

Cando cometemos faltas de ortografía, tamén dificultamos a comprensión da
mensaxe que queremos transmitir.

 PRESENTACIÓN: esta propiedade dos textos áchase en relación cos aspectos
formais; é dicir, boa caligrafía, marxes esquerda e superior máis anchos que o dereito e
o inferior...

 ESTILÍSTICA: conxunto de recursos lingüísticos e literarios (expresións, xiros,...)
que emprega un escritor/a co fin de suscitar (provocar, producir,...) sensacións e
sentimentos ao receptor.
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Definición: utilización do rexistro apropiado a cada acto de comunicación.
Rexistro formal: utilización coidadosa da lingua.ADECUACIÓN

Tipos de rexistros: Rexistro coloquial: utilización descoidada da lingua, propia de situacións
de comunicación máis familiares.

Definición: organización lóxica das ideas (información) que compoñen un texto.
a) A cantidade de información: nin escasa, nin excesiva.

Claridade.
Vocabulario precisob) A calidade da información.
Achega de datos e exemplos.

Estrutura.
Unha idea = un parágrafo.

COHERENCIA Aspectos a ter en
conta:

c) A organización da
información.

Coñecementos previos información nova.
Definición: conexión ou relación entre as unidades (oracións) dun texto.

 Sinónimos.
 Hiperónimos.
 Pronomes.
 Adverbios.

a) Recursos que evitan a repetición
de palabras.

 Elipse.
 Indicar orde.
 Expresar ideas contrarias.
 Engadir unha idea nova.
 Dar exemplos.
 Indicar causa.
 Indicar consecuencia.

b) Enlaces ou conectores (nexos).

 Insistir nunha idea.
 Hiperónimos.
 Antónimos.c) Palabras que permiten aso-

ciacións por significado.  Campos semánticos.
d) Os tempos verbais.
e) Os signos de puntuación.
f) O ton.

COHESIÓN
Recursos que posibilitan
a cohesión

g) Recursos non lingüísticos.

CORRECCIÓN: Uso apropiado das NORMAS ORTOGRÁFICAS.

PRESENTACIÓN: Boa caligrafía, uso de marxes...

CARACTERÍSTICAS
DOS TEXTOS

ESTILÍSTICA: Recursos expresivos utilizados polo emisor para conmover o receptor.
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TIPO
DE TEXTO

OS SEUS
XÉNEROS

MODALIDADE
O FORMA

INTENCIÓN
O FUNCIÓN

ÁMBITO
DE USO

RECURSOS GRAMATICAIS E
EXPRESIVOS

Literarios
Novelas, contos,
poemas, comedias...

Descrición,
narración, diálogos,
monólogos...

Estética, expresiva,
apelativa

Obras literarias,
cancións,
escenificacións...

Uso connotativo e figurado da
linguaxe, mediante figuras retóricas,
ritmo, cambio de rexistros, riqueza
expresiva e libre da linguaxe.

Xornalísticos de
información

Noticias, reportaxes,
entrevistas...

Exposición,
narración,
descrición, diálogo.

Informativa ou
representativa
apelativa.

Medios de
comunicación
social.

Abundancia de siglas, formas non
persoais do verbo e uso da voz
pasiva, neoloxismos, brevidade dos
enunciados, rexistros culto e
coloquial.

Xornalísticos de
opinión

Artigo, columna,
comentario,
editorial, carta...

Argumentación,
exposición.

Apelativa,
expresiva,
representativa.

Medios de
comunicación social

Recursos da linguaxe literaria e
subxectividade mediante a 1ª persoa,
expresións valorativas, citas...

Publicitarios

Anuncios
comerciais,
institucionais,
propagandísticos.

Exposición,
argumentación.

Apelativa, estética.
Medios de
comunicación
social.

Ordes e exhortacións mediante o
modo imperativo e a 2ª persoa,
xogos de palabras, metáforas, frases
feitas, exclamacións, apoios visuais,
iconas...

Didácticos
(humanísticos e
científicos)

Ensaios, informes,
artigos divulgativos,
libros de texto...

Exposición,
argumentación.

Representativa.

Ámbito académico,
tratados,
apuntamentos,
exames...

Precisión léxica (denotación),
tecnicismos, vocabulario abstracto,
organización lóxica, abundancia de
oracións subordinadas, apoios
gráficos: cadros, mapas, esquemas,
fórmulas, símbolos...

Xurídicos e
administrativos

Sentencias, leis,
cartas, informes,
instancias, recursos,
regulamentos...

Exposición,
argumentación.

Representativa.
Ámbito social,
laboral e
institucional.

Terminoloxía arcaica, cultismos e
arcaísmos, vocabulario abstracto,
uso do presente, frases feitas,
redundancias e oracións de carácter
enunciativo e impersoal...

Familiares e
amigables

Conversación cotiá,
cinema, chistes...

Diálogo, narración,
descrición,
exposición,
argumentación.

Expresiva, apelativa,
representativa,
fático.

Ámbito persoal e
familiar.

Uso do rexistro coloquial, frecuentes
vulgarismos, frases incompletas,
vocativos, exclamacións e
retrousos...
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Narración. Sucesión de feitos protagonizados por uns personaxes nun tempo e un espazo
determinados.

Descrición Enumeración de detalles.

Diálogo
- Preguntas e respostas.
- Presenza de interlocutores.

Exposición

- Presentación de Ideas.
- Obxectividade.
- Claridade.
- Precisión.
- Orde.

Segundo a súa
forma
de expresión

Argumentación Defensa de ideas de forma subxectiva.

Literarios.
- Narrativa ou Épica.
- Poesía ou Lírica.
- Teatro ou Dramática.

Uso connotativo e figurativo da linguaxe.

Xornalísticos.
- De información.
- De opinión.

Publicitarios.

Didácticos. - Humanísticos (divulgativos).
- Científicos.

Xurídicos e
administrativos.

- Xurídicos.
- Administrativos.

Tipos de
Textos

Segundo o tema,
a intención,
o destinatario
e o contido.

Familiares e amigables.


