
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Elementos das Linguagens: Componentes fundamentais 
para a composição da produção artística. Contextos e Práticas: Matrizes Estéticas e Culturais. 

Habilidades: (GO-EF08AR04-C) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais,  técnicas 
tradicionais e alternativas como componentes fundamentais para a composição da produção 
artística, valorizar o processo de criação e ampliar o seu repertório estético e visual; (GO-
EF08AR03-A) Reconhecer e valorizar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais, nacionais, universais, assim 
como as representações que elas fazem dos sujeitos, observando papéis de gênero e outros 
marcadores sociais. Compreender criticamente os conceitos e os contextos das produções 
socioculturais de diferentes períodos da história da arte. 

ATIVIDADE 7  

                                                   

Fig. 1 - Meme de Artes da Depressão                                                         Fig. 2 -  Blocos de Montar - Alma Siedhoff-Buscher 
(Fonte: pinterest.com/dehm/artes-depress%C3%A3o/,                                      (Fonte:https://www.bauhaus100.com/,  
acesso em: 28/04/2020)                                                                                                                            acesso em 23/04/2020)                                                                                                                            
                                               

 

A Bauhaus foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha. Foi também uma das maiores e mais 

importantes expressões do Modernismo nas artes visuais, no design e na arquitetura, sendo a 

primeira escola de design do mundo. 

https://br.pinterest.com/dehm/artes-depress%C3%A3o/
https://www.bauhaus100.com/the-bauhaus/people/students/alma-siedhoff-buscher/


 

 

Quando Walter Gropius fundou a escola em 1919, ele a criou como um lugar aberto a "qualquer 

pessoa de boa reputação, independentemente da idade ou do sexo".  Ainda de acordo com Gropius, 

a escola seria um espaço onde não haveria “diferença entre o sexo belo e o sexo forte".  

Talvez hoje essa declaração não pareça tão significativa, mas nessa época a presença das mulheres 

era vetada na maioria dos espaços. Até mesmo a educação artística das mulheres era muito voltada 

e restrita ao lar, sobretudo com a produção artesanal. A declaração de Gropius foi tão importante 

que quando a escola abriu o número de mulheres que se matricularam foi maior que o dos homens.  

Alma Siedhoff-Buscher se destaca entre os/as artistas da Bauhaus no campo do design de móveis e 

de objetos, sobretudo na criação de brinquedos. Os blocos de montar da artista são blocos de 

madeira de formas geométricas, coloridos com as cores primárias (azul, vermelho e amarelo), além 

do verde e do branco. O brinquedo permite diferentes combinações possíveis entre as peças, e se 

tornou popular em vários países, sendo precursor de outras gerações de brinquedos, como o Lego, 

por exemplo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A. Pesquise por 3 artistas que fizeram parte da Bauhaus e destaque seu campo de atuação e uma de 

suas principais obras.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B. De acordo com o meme de "Artes da Depressão", quais as principais características da Bauhaus? 

Com base em suas pesquisas e no texto acima, que outras características poderiam ser destacadas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C. A escola de arte e design da Bauhaus foi aberta às mulheres, o que representou um avanço para 

a época. No entanto, e mesmo atualmente, ao pesquisarmos por arte e artistas, os principais nomes 

associados à Bauhaus é de artistas homens. Em sua opinião, por que isso ainda ocorre? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

D. O meme/figura 1 foi criado a partir da obra de Thomas Fournier; faça uma leitura dessa obra 

destacando as características formais e suas percepções sobre a obra. 



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E. Os blocos de montar da artista Alma Siedhoff-Buscher contêm formas geométricas básicas que 

associadas podem formar uma infinidade de padrões de construção. A imagem abaixo reproduz de 

forma bidimensional as principais formas do brinquedo. Transponha o desenho em anexo para o 

isopor ou papelão, e crie composições a partir da combinação das formas. Faça a coloração das 

formas com a paleta da artista ou crie sua própria paleta/seleção de cores. 

 

 

 



 

 

 


