
|      O COMENTARIO CRÍTICO

DEFINICIÓN

Consiste en expresar organizadamente unha valoración argumentada sobre un texto, de xeito que 
queden demostradas: 

a)  A capacidade crítica:  demostración dos propios coñecementos e opinións, os cales permiten 
razoar e contrastar o que di o texto.

b) A expresión lingüística: demostración da expresión organizada e correcta.

ELABORACIÓN
Estas dúas vertentes do comentario son igualmente importantes e implican un proceso estruturado 
en dúas fases distintas: unha de preparación e outra de redacción do comentario. 

a) Analizar o texto
1. Facer unha lectura xeral do texto que implique a comprensión total (significado de todas as 

súas palabras).

2. Realizar unha segunda lectura e subliña o máis importante (intentando ser breve).

3. Anotar a idea principal de cada parágrafo e mais as ideas secundarias nas marxes ou nun 
folio á parte que servirá de borrador.

4. Resumir o texto de maneira clara e ordenada.

5. Establecer o tema do texto.

b) Definir e defender a opinión propia
Primeiro  débese anotar  nun borrador,  brevemente,  todo o que  se saiba dese tema,  incluídas  as 
opinións propias. Despois de elixir e ordenar as mellores ideas, cómpre decidir que  tese  se vai 
defender e con que argumentos:

• De sentido común: aceptados xeralmente pola moral, principios, tradición... Ex.:  Manter  
limpo o monte evita os incendios.

• De autoridade: apoiados en persoas coñecedoras do tema (tamén obras). Ex.:  Segundo a 
ONU, a emigración aos países desenvolvidos aumentou.

• De datos: avalados polos datos que corroboran os feitos. Ex.:  Case o 79% dos motoristas  
con menos de 20 anos sufriu algún accidente de circulación.

• De exemplo: baseado nos casos coñecidos. Ex.:  Os desastres ecolóxicos suceden e así o  
demostra o afundimento do petroleiro Prestige no ano 2002.
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• De experiencia persoal: recorre á orixinalidade pero non é suficiente por si só nin se debe 
abusar del. Ex.: En todas as partes encontras xente con necesidades, eu véxoos, a cotío, nas  
rúas da cidade.

• De analoxía: compara dúas situacións semellantes. Ex.: As empresas telefónicas non tratan  
igual aos clientes novos que aos clientes fieis.

• Legais:  establecido  na  lexislación.  Ex.:  Segundo a lei  é  obrigatorio usar  o casco para  
conducir motos.

c) Expresar a opinión propia
A calidade e a rapidez da redacción definitiva do comentario depende destes factores:

I. A selección e organición óptima das ideas para 20 liñas (aproximadamente).

II. A inclusión dunha estrutura ordenada: a introdución, desenvolvemento e conclusión:

◦ Introdución. Debe ser breve (un parágrafo) e pode enlazar coa  idea principal do 
texto, valorando a súa importancia e actualidade ou a súa orixinalidade e enfoque.

◦ Desenvolvemento. Parte máis extensa, con máis dun parágrafo, na que se achegan 
os argumentos propios razoados e ordenados, sen contradicións nin repeticións. 

◦ Conclusión. Debe  ser  breve  (un  parágrafo)  e  resumir  a  esencia  do  exposto 
anteriormente, na busca dunha boa impresión final no receptor do comentario.

ERROS QUE NON SE DEBEN COMETER
a) Repetir o contido do texto con paráfrases.

b) Expoñer todos os coñecementos que se coñezan sobre o tema proposto. 

c) Comentar cuestións secundarias ou alleas ao tema.

d) Expresar  coñecementos  moi xerais,  aplicables a  calquera texto e  que non achegan nada 
relevante nin orixinal.

e) Adoptar un ton polémico, agresivo ou “de peloteo”. Débese manter as formas e expoñer as 
ideas de xeito razoado.

f) Esquecer a importancia da corrección ortográfica e gramatical da expresión.

g) Empregar argumentos falsos:

◦ Apelación  á  forza  ou ofensivos:  Levo moitos  anos  traballando  para que  veñan  
agora a dicirme como teño que facer.  Os policías son todos uns parvos, só queren  
racadar cartos.

◦ Falsa  relación  causa-efecto:  A  mocidade  consome  moito  alcohol,  de  aí  que  
provoque moitos accidentes. (Non só o consumo de alcol provoca os accidentes).

◦ Xeneralización: A xente maior é moi aburrida e nunca fai nada divertido.

◦ Baseados en prexuízos: As mulleres non comprendan ben os mapas e por iso non os  
compran.
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