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Histórias Silenciadas

Prova de Desenho de Caminhada

1. Contextualização da prova
O desenho de caminhada ou desenho de corrida (“running drawing”) é uma prática marcada pelo

uso  de  aplicativos  de  celular  originalmente  destinados  a  acompanhamento  de  caminhadas  e

corridas – que registram distâncias, ritmos, tempo e calorias queimadas e trajetos – para produzir

desenhos a partir dos trajetos.

Fonte: https://leninja.com.br/utilizando-o-gps-da-maneira-correta/

A presente prova propõe utilizar essa prática de desenho baseada no espaço urbano a partir de

referências da arte pré-colombiana, dos povos mesoamericanos ou andinos (como maias, incas e

astecas). A ideia é resgatar manifestações artísticas dos povos originários anteriores à conquista da

América Latina pelos espanhóis e portugueses.

2. Objetivos da prova
Elaborar três desenhos por meio de aplicativos de caminhada/corrida a partir de obras inspiradas

pela arte dos povos pré-colombianos mesoamericanos ou andinos (como maias, incas e astecas) e

apresentá-los junto de um texto de justificativa das referências utilizadas.

https://leninja.com.br/utilizando-o-gps-da-maneira-correta/


Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

3. Regulamento
1. Cada desenho deve ser resultado de um trajeto de, no mínimo, 5 km. A distância entre os

pontos extremos do desenho, na direção norte-sul OU na direção leste-oeste deve ser de,

no mínimo, 1 km (explicação: melhora na resolução espacial do desenho).

2. Os  alunos  podem  escolher  os  aplicativos  de  corrida/caminhada  desejados.  Sugerimos

Strava, ou Nike Run Club. Recomendamos fazer testes.

3. Os três desenhos devem ser baseados em arte pré-colombiana.

4. Os três desenhos devem ser baseados em referências com alguma relação entre si.

5. O texto com a explicação das referências deve ter no máximo 1 página.

6. Cada desenho/captura de tela deve ser impressa em uma folha A4 colorida.

7. Os alunos devem trazer, no dia da entrega, os dispositivos (celulares) com os aplicativos

utilizados para a caminhada, para verificação do histórico.

8. As três obras devem ser trazidas junto do texto explicativo, em folhas impressas, em data e

horário da gincana a ser definido.

4. Critérios de Avaliação
Criatividade dos desenhos

Detalhamento dos desenhos

Coerência da explicação

5. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa X 650 375 250 125

Média 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75

6. Recomendações
Recomenda-se realizar a prova em grupo e atentar para horários e lugares a serem percorridos,

garantindo a segurança de todos os participantes.


