
Relato do dia 23/05/2013  

1ª Aula de Gravação do Podcast. 

 

Fomos à escola com a finalidade de gravar o podcast “Os sons do Pimentas”. Levamos 

o microfone e o notebook com o programa Audacity instalado, e também um roteiro pré-

elaborado com a temática do mapeamento dos sons do bairro. 

Não sabíamos que a realização da gincana seria nesta semana, embora isto nada tenha 

afetado nosso trabalho, pois a sala estava cheia e pudemos nos entrosar com os alunos. 

Coincidentemente, o professor Welington levou um violão e três alunos da sala trouxeram 

seus instrumentos musicais para fazerem uma apresentação. 

Como havia essa intervenção na sala, pedimos licença ao professor para liberar alguns 

alunos para fazerem parte da gravação do podcast. Precisávamos de um local licencioso, pois 

devido à gincana, a escola estava muito agitada. Assim, fomos à biblioteca com os alunos 

Adriane, Israel e Pedro e levamos os nossos equipamentos. 

Os estudantes fizeram uma breve apresentação com entonação típica de programa de 

rádio: “Bom dia, boa tarde, boa noite, no ar “Os sons do Pimentas”. Gravamos uma longa 

conversa acerca dos gostos musicais deles, permeando toda a discussão das últimas aulas a 

respeito das músicas que circulam no bairro.  

Eles participaram muito e ficaram entusiasmados com o fato de gravarem a própria 

voz. A aluna Adriane disse que achou muito interessante ser locutora e que talvez fará um 

curso na área da comunicação. O aluno Pedro foi mais crítico e deu sua opinião sobre a falta 

de ambientes culturais no bairro. Já o Israel, além de falar sobre seu gosto musical (ele 

defendeu o gosto por funk, face aos adeptos do rock, pois segundo ele, os funkeiros são alvo 

de muitas sátiras gratuitas, principalmente por parte de quem gosta de rock). Ele improvisou 

uns raps antes, durante e depois da gravação, foi muito criativo e participativo. 

Tivemos alguns problemas técnicos, pois o microfone estava com muitos ruídos. 

Precisaremos editar o áudio e inserir as músicas, bem como ir à escola mais uma quinta-feira 

para terminarmos a gravação da voz dos alunos, para então publicarmos na plataforma online. 

A primeira aula da finalização do podcast foi, como as outras, bastante proveitosa, 

haja vista a participação e interesse dos alunos. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


