
ANÁLISE E COMENTARIO DE DOCUMENTOS ESCRITOS 

Os pasos a seguir para elaborar un comentario son similares aos que se deben realizar 

con outras fontes de información, e que deben diferenciar dúas fases: 

1. ANÁLISE. PASOS PREVIOS Á REDACCIÓN DO COMENTARIO 

*Ler de vagar, entendendo ben a mensaxe do texto e aclarando todos os termos, 

expresións ou conceptos descoñecidos ou que ofrezan dúbidas.  

* Subliñar as palabras que mellor indiquen as ideas básicas. Anotar á marxe do texto 

posibles conexión con outras ideas do propio texto ou do contexto xeral no que se 

encadra o texto e que servirán de base para o comentario. 

*Elaborar algún tipo de esquema que organice as ideas do texto e as que se poidan 

relacionar para facer o comentario. 

2. COMENTARIO 

O comentario dun texto histórico consiste nunha redacción na que se relacione o contido 

do texto cos conceptos adquiridos co estudio da temática á que faga alusión o 

documento.  

O comentario debe diferenciar tres bloques ou parágrafos: 

- Introdución, na que se presenta o tipo de documento, así como a idea ou tema 

central que trata. 

 - Comentario, destacando as ideas do texto para relacionalas con outras 

vinculadas a un contexto máis amplo. Este apartado pode estar organizado en 

varios parágrafos, segundo a súa extensión e as ideas do texto que se amplíen e 

comenten. 

- Conclusión, redactada nun parágrafo breve no que se valore, de forma global e 

a modo de resume, a significación do documento e do seu contido. Pode incluír 

valoracións de tipo persoal, pero sempre desde o punto de vista do coñecemento 

histórico polo que hai que evitar xuízos de valor e expresións como bo/malo, 

paréceme ben/mal, gústame… 

 3. ERROS MÁIS FRECUENTES A EVITAR 

Cando se comeza a traballar con textos históricos hai que tratar de evitar: 

 - Parafrasear, é dicir, repetir, con outras palabras, o que di o documento sen 

achegar nada novo. 

- Escaparse, centrando o comentario en aspectos que non están directamente 

relacionados coas ideas e información que proporciona do texto.  



- Tomar o texto como un pretexto para desenvolver unha cuestión teórica, é 

dicir, que o comentario se converta nunha exposición de coñecementos sen facer 

referencia ás ideas concretas do texto. 

- Falta de organización das ideas comentadas, un defecto que se comete case 

sempre que non se fai unha boa análise previa e non se anotan as ideas a 

desenvolver. 

4. OS ASPECTOS FORMAIS DA PRESENTACIÓN DO COMENTARIO 

Como en calquera escrito, hai que coidar a presentación, a ortografía, a letra, a 

expresión e o vocabulario, que debe ser o axeitado e específico para o tema a 

desenvolver. 

5. UN EXEMPLO 

O proceso seguido co seguinte texto pode servir de modelo. 

O movemento ludista en Galicia 

O luns 7 do actual houbo un pronunciamento de mulleres na fábrica da Palloza desta 

cidade [A Coruña]. Parece que en lugar dos cigarros que se facían antes nesta fábrica, 

están agora ensaiando a construción doutros de diferentes feitura e cunhas follas que 

van engomadas, suprimíndolle-los virxinias ou comúns e os de capa habana ou mixtos, 

e en vez deste crearon un obradoiro de pitillos cunha máquina para pica-lo tabaco. 

Como ámbalas dúas operacións son novas, non se prestan nin se axeitan a elas as 

cigarreiras, porque non saben facelos, tardando tanto en elaboralos que a penas sacan 

a terceira parte do xornal a que estaban afeitas. Isto, e o pouco satisfeitas que están do 

director da dita fábrica, alporizounas en termos que o expresado día 7, sobre a unha da 

mañá, se alborotaron aquelas 4.000 mulleres, arremeteron contra os xefes e 

empregados do establecemento, destruíron todo o tabaco picado, pitos e folla que 

tiveran a man, e o que había tempo que estaban elaborando, pisándoo e botándoo todo 

ó mar, rompendo en mil anacos as máquinas novas para pica-lo tabaco, e que se din 

custaron 14.000 pesos, botándoas ó mar, o mesmo que os mobles, papeis, libros  de 

caixa e efectos que atoparon nas habitacións do director. 
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Tras a lectura e a aclaración de termos, convén facer unha segunda lectura para subliñar 

as ideas principais, anotar posibles puntos a comentar e facer un esquema que organice 

as ideas que se desenvolverán no comentario.  

 



 

A redacción do comentario debe presentar as tres partes básicas: 

1.Introdución: 

-Que tipo de colectivo é o protagonista? 

Onde e cando teñen lugar os feitos? 

En que contexto xeral, relacionado co movemento obreiro, se encadra? 



2.Análise e comentario 

-Cál é o problema?  

-Por que as cigarreiras ven reducido o seu salario? 

-Era habitual o sistema de pago por obra feita? 

-Como reaccionaron as cigarreiras ante a redución de salarios? 

-Trátase dun caso illado ou houbo máis casos semellantes? 

-Onde se rexistraron as primeiras manifestacións deste tipo de protesta obreira? 

-Conseguiron as cigarreiras os seus obxectivos ou terían que recorrer a outras medidas? 

-Por que son mulleres a mayoría do cadro de persoal das fábricas de tabacos? En que 

tipo de fábricas eran mayoría as mulleres?  

-Que papel desempeñaría o colectivo de cigarreiras nunha cidade de pouco máis e 

15.000 habitantes a mediados do século XIX? 

3.Conclusión 

Por que se amotinaron as cigarreiras a Coruña? Que tipo de acción realizaron? 

Conseguiron os seus obxectivos? 


