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consiste en explicar como é un ser,
obxecto, lugar ou sentimento:
a enumeración das partes que
compoñen o elemento, a mención
das súas características e a súa
situación no espazo.

Describir



Ámbitos de uso
(espazo social onde se desenvolve a comunicación)
 Ámbito académico-científico:
 leccións, exposicións, dicionarios, enciclopedias...
 Ámbito xornalístico: 
descricións  en noticias, crónicas, reportaxes...
 Ámbito publicitario: 
publicidade en medios de comunicación, guías...
 Ámbito xurídico-administrativo:
 informes, contratos, documentos, fichas...
 Ámbito familiar: 
conversas,  notas, diarios, cartas...
 Ámbito literario: 
descricións  en novelas, poemas, etc., acotacións...



Características
- Organización cun criterio espacial:
do conxunto ás partes, de arriba a 
 abaixo, de lonxe a perto,  etc.
- Relación de hiperonimia/hiponimia e
holonimia/meronimia entre as partes.
- Substantivos e adxectivos. 
- Demostrativos,  adverbios e frases
preposicionais que indican lugar.
- Verbos en presente e  pretérito
imperfecto (copretérito).
- Estruturas  oracionais atributivas,
comparativas e adversativas.



conectores espaciais e 
procedementos de  relación léxico-
semántica entre palabras:

sinonimia
antonimia
hiponimia/hiperonimia,
derivación
paráfrases...

- Sintaxe sinxela. Coordinación.
- Procedementos de cohesión  textual:



Tipos
de textos descritivos



Tipos: Punto de vista

visión obxectiva 
enumeración precisa dos  
 elementos e das súas
características

Descrición realista ou obxectiva:
O/a observardor/a quere dar unha
visión do obxecto tal e como é. 

uso denotativo do vocabulario
escaso uso de figuras estilísticas



visión subxectiva 
selección de determinados elementos e
características 
uso connotativo do vocabulario
abundancia de recursos estilísticos:
metáfora, metonimia, hipérbole,
personificación, etc.

Descrición non realista ou subxectiva:
A visión do obxecto está condicionada por un
criterio persoal: busca idealizar, deformar,
transmitir impresións producidas no
espectador, etc. 



Tipos: Temas 
Descrición de persoas. Segundo os  
datos que se inclúan na descrición,
distínguense: 

prosopografía (descrición do
físico), 
etopeia (descrición do carácter)
retrato (descrición física e
psicolóxica), e
caricatura (destaca o negativo
con fins satíricos).



Descrición de seres da natureza
Descrición de obxectos 
Descrición de realidades
 abstractas (sentimentos,
sensacións, conceptos)
Descrición de lugares (topografía)
Descrición de conxuntos e 
 ambientes
Descriciónd e momentos históricos
(cronografía)


