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Agora que terminamos a redação e revisão do livro, podemos dar início à uma idéia do Gonzatto de
fazer um Áudio Livro para cegos ou quem quiser ouvir num engarrafamento.
Penso que cada capítulo poderia iniciar com um trecho das músicas [3] e depois rolar a narração
feita por cada capítulo uma pessoa, uma voz diferente. Acho que será bem coerente não termos
narradores profissionais, então não sinta vergonha de doar sua voz. O importante é ler empolgado!
Quem doará sua voz? Quem topa fazer a edição do áudio? (fred)

Como doar sua voz
1. Faça o download do livro [4], se ainda não fez
2. Escolha um dos capítulos do livro que não está riscado:

Prefácio (eliton)
Como este livro foi feito (danie.tielme)
O plano (luiz felipe)
O movimento (gonzatto)
As propostas (ana laura)
A importância do Software Livre (monica)
O código do design (gonçalo)
Digerindo a Tecnologia (gonzatto)
Plataforma Corais (eliton)
Pedagogia libertária (edyd)
Design em rede (fred)
Moqueca D'Libre Desain (meryenn)
Colaboraram com este livro (fred)
Sobre o Instituto Faber-Ludens (renedepaula)
3. Baixe o Audacity [5], gravador de áudio software livre
4. Gravar em máxima qualidade, exportar em formato OGG, sem compressão, numa sala silenciosa.
Comece assim: "Nome_do_capítulo .... breve pausa ... narração Nome_do_narrador ... breve pausa ...
texto do livro". Não é necessário ler os textos em figuras.
5. Anexe o arquivo de áudio num comentário
Prazo: Você tem que estar logado [6] para se inscrever em uma data.
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