
HISTORIA DA ARTE 

 

QUE É A HISTORIA DA ARTE? 

Resposta fácil: é unha materia na que se estudan as transformacións da arte ao longo da 

Historia, desde Altamira ata a estética de Rosalía (tra tra). 

Resposta complexa:  a meta da Historia da arte é comprender os procesos creativos e as 

experiencias artísticas na súa dimensión social e temporal.  É unha materia de carácter 

histórico, é certo, pero tamén é moito máis: a propia natureza da obra de arte outórgalle 

características específicas que a poñen en relación con outras materias ou áreas de 

coñecemento (antropoloxía, literatura, historia das relixións, filosofía, etc.). 

 

   

 

 

 

QUE SE ESTUDA NESTA MATERIA? 

Fundamentalmente a evolución da pintura, a escultura e a arquitectura. 

Os contidos organízanse nos seguintes bloques: 

1. Introdución á Historia da Arte:   

1.1. Teoría da arte, análise visual e función da obra de arte 

1.2.  As bases da arte occidental: Prehistoria, Exipto e Mesopotamia 

2. A arte medieval: 

2.1. A arte paleocristiá 

2.2.  As artes «prerrománicas» 

2.3.  A arte románica 

2.4. A arte gótica 

2.5. A arte de Islam e Bizancio 

3. A arte na Idade Moderna: 

3.1. A arte renacentista 

3.2.  A arte barroca e rococó 

4. A Arte Contemporánea: do Neoclasicismo ao século XX 

 

 

 

 



COMO SE ESTUDA A HISTORIA DA ARTE? 

A materia ten tres piares: contexto histórico, contexto artístico e análise das obras. 

O traballo organízase a partir da elaboración de fichas técnicas e a redacción de comentarios 

de obras, seguindo o modelo das probas ABAU.  

Pero tamén hai tempo para ler poemas, ver pequenos documentais, escoitar música clásica, 

analizar videoclips, repasar o temario con podcasts e seguir a youtubers interesantes. 

 

CAL É O MÉTODO DE AVALIACIÓN? 

A nota final será o 90% a media dos exames (tipo ABAU) e o 10% restante o traballo diario 

(probas de identificación de obras, comentarios, pequenos traballos de investigación, etc.).  

No seguinte enlace pódense ver os modelos de exame de cursos anteriores: 

https://ciug.gal/PDF/examesabauanosanteriores/probas/2017/ABAU_2017_HArte.pdf 

 

QUEN PODE MATRICULARSE? 

Calquera persoa con sensibilidade, memoria visual e inquietudes culturais. A sensibilidade 

edúcase, a memoria entrénase e as inquietudes culturais son inherentes á condición humana. 

Así que calquera persoa. De Ciencias e incluso de Letras. 

 

PARA QUE SERVE A HISTORIA DA ARTE? 

1. Para entender as obras de arte no seu contexto. 

2. Para apreciar e recoñecer a diversidade de interpretacións e valores da obra de arte 

nos diferentes contextos históricos. 

3. Para situar adecuadamente no tempo e no espazo os feitos artísticos máis relevantes 

da Historia. 

4. Para saber explicar os procesos de cambio artístico e transformación cultural, 

recoñecendo as razóns das pervivencias e rupturas. 

5. Para aprender un método de análise e interpretación das obras que desenvolve a 

sensibilidade e a imaxinación. 

6. Para coñecer, disfrutar e valorar o patrimonio artístico. 

7. Para desenvolver o gusto persoal, o sentido crítico e a capacidade de goce estético. 

 

 

https://ciug.gal/PDF/examesabauanosanteriores/probas/2017/ABAU_2017_HArte.pdf

