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Que é un texto?

 Un texto é unha unidade de comunicación completa. 

 Transmite unha mensaxe completa e pechada.

 Pode tratarse dun enunciado ou de varios.

 No caso de que estea formado por un conxunto de enunciados, adoita dividirse en 

parágrafos.

 Caracterízase por presentar coherencia e cohesión.



Microtextos

 “Espertou recén afeitado.” 
Microrrelatos, ANDRÉS NEUMAN. 

 “Vendo zapatos de bebé. Sen usar.”
Microrrelato, ERNEST HEMINGWAY. 

 “O derradeiro home sobre a Terra está sentado a soas nun cuarto. Petan na 

porta.”
The last man, FREDRIC BROWN. 

 “Cando espertou, o dinosaurio aínda estaba alí.”

O dinosaurio, AUGUSTO MONTERROSO.



Coherencia 

 A coherencia é a propiedade textual pola cal os enunciados que forman un texto se

refiren a unha mesma realidade.

 Para que un texto presente coherencia, os seus enunciados han de centrarse nun tema.

 Os textos constrúense aportando nova información en cada enunciado, pero unha

secesión de enunciados deixará de ser coherente se en eles non se fai referencia a un

tema común.



Cohesión

 Ademais de resultar coherentes, os enunciados dun texto deben estar conectados o 

cohesionados entre si. Así, dous enunciados coherentes poden non constituir un texto se 

a súa relación gramatical é incorrecta. 

 Denomínase cohesión á propiedade pola cal os enunciados dun texto se relacionan

correctamente desde un punto de vista léxico e gramatical. 

A cohesión ponse de manifiesto nos textos por medio de diversos procedementos, 

como por exemplo, o uso de conectores discursivos, sinónimos…



Exercicios de coherencia e cohesión:

1. Despois de chegar ao campus, fun ao meu cuarto e saquei a roupa da maleta. A 

froita ten un contido moi alto en azucre.

2. Os turistas estaban preocupados. Non obstante, o coche non tiña moita gasolina.

3. A Natalia gústanlle moito as flores. Gústanlle as flores porque as flores cheiran

moi ben. O cheiro das flores fai a Natalia moi feliz. A Natalia non lle gusta o cheiro

do lixo. 



Tipos de texto

Segundo a canle de transmisión, podemos distinguir entre:

 Textos orais

 Textos escritos





Tipos de texto segundo a intencionalidade do emisor:

1.Textos narrativos

2.Textos descritivos

3.Textos argumentativos

4.Textos expositivos

5. Textos xornalísticos


