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1. Introdução 
 

PLATAFORMA WEB 

https://radiolabic.wordpress.com 

 

LINK TRANSMISSAO WEB 

http://www.giss.tv:8000/radiolabic.ogg 

 

GALERIA DE FOTOS FLICKER 

https://flic.kr/ps/368Nwn 

 

 

Este é um registro do processo e desenvolvimento de uma webradio cidadã. 

O conceito foi gerado a partir da webrádio comunitária a ser aplicado no Centro de 

Inovação da Vila Nova Esperança (CIVNE), iniciativa inscrita no Laboratório Ibero-

Americano de Inovação Cidadã Brasil (LabicBR) com o objetivo de melhorar e 

avançar com a tecnologia do protótipo inicial e explorar seu potencial de replicação.  

 

O projeto inscrito no LabicBR utilizou um protótipo que levou seis meses para 

se desenvolver na comunidade Vila Nova Esperança em São Paulo, e contou no 

período de quinze dias com uma equipe composta por pessoas de diferentes países 

que trabalharam sobre o conceito de Rádio Cidadã, um canal de comunicação a um 

público específico que aborde músicas, notícias, jornalismo local, conexão em rede, 

através de tecnologias de fácil acesso e baixo custo.  

 

Os principais pontos abordados são questões técnicas de transmissão online, 

off-line e por microtransmissores FM, questões sobre conteúdo e programação, 

considerações sobre modelo de gestão, replicação por registros gráficos, 

documentos compartilhados, oficinas e workshops. 

 

O principal objetivo é o registro de como construir uma Rádio Cidadã, sem 

problemas legais, como têm normalmente as estações de rádio difusão sem outorga 

que utilizam transmissão em FM para distribuir seu conteúdo 



 

(http://www.mc.gov.br/espaco-do-radiodifusor/radio-comunitaria/como-obter-

outorga). Além disso, o equipamento necessário para estabelecer a rádio pode 

custar mais do que a comunidade pode pagar por ela.  

 

Tendo isso em vista, o CIVNE propôs um modelo barato e confiável que não 

viole os regulamentos, com o intuito de que ele possa substituir as estações de 

radiodifusão comunitárias clandestinas. Até o presente momento, os avanços 

obtidos no LabicBR foram solucionar questões pontuais da tecnologia off-line que 

realiza a transmissão por meio de uma rede local, indicações sobre desenvolvimento 

de plataformas livre online para webradio, produção de documentos e manuais 

disponibilizados em plataforma wordpress. 

 

1.1. Informações sobre este relatório 
 

Capítulos 
Introdução 

Considerações técnicas 

Considerações sobre conteúdo 

Considerações sobre modelo de gestão 

Considerações sobre oficinas e exercícios 

Experiência LABIC – Relatório de vivência 

 

Este registro está baseado na compreensão que a equipe de trabalho teve 

sobre o funcionamento de uma rádio cidadã em seus aspectos técnicos, de 

conteúdos e replicação.  

 

As informações técnicas em formato de manual passo-a-passo sobre como 

montar uma rádio por roteador através de uma rede local, como desenvolver um 

receptor de áudio através de um Raspberry Pi 2, como construir um minitransmissor 

FM e Sugerencia para Oficinas y Ejercicios estão em documentos separados e 

disponibilizados na plataforma wordpress (radiolabic.wordpress.com). 

 



 

Definições 
 
 
Rádio Cidadã  

 

Canal de comunicação a um público específico que aborde músicas, notícias, 

jornalismo local, conexão em rede, utilizando tecnologias de fácil acesso e baixo 

custo. 

 

 

Temas Abordados  

 

Questões técnicas de transmissão online, off-line e por microtransmissores FM; 

Questões sobre conteúdo, programação, modelo de gestão;  

Replicação por registros gráficos, documentos compartilhados, oficinas e workshops. 

 

 

Tecnologias Utilizadas 

 

Plataforma web – site em domínio wordpress para disponibilizar os documentos  

Link transmissão web – protótipo para aplicar a tecnologia desenvolvida 

Galeria de fotos flicker – banco de imagens da experiência LabicBR 

 

 

Experiência LABIC 

 

Vivência social no período de 15 dias com 120 pessoas de 14 países, em um 

ambiente altamente criativo que permite o aceleramento e prototipação de projetos 

de inovação cidadã. 

 



 

2. Considerações técnicas 
 

O projeto de rádio na Vila Nova Esperança foi desenvolvido para acessar três 

tipos de transmissão: off-line, online e transmissão FM. Esta abrangência possibilita 

uma forma democrática de difundir e acessar os conteúdos de interesse de toda a 

comunidade. Os modos de reprodução precisam ser de fácil acesso: On line, por 

uma plataforma web;  Off line, via uma rede local feita a partir de um roteador 

doméstico; Frequência de rádio, através de um transmissor. 

 

 

 

 

 

 



 

Ao iniciar os trabalhos no LabicBR, a equipe foi subdividida entre três temas: 

técnica, conteúdo e modelo. Este capítulo se refere aos avanços e apontamentos 

das soluções técnicas. No capítulo de Experiência LABIC – Relatório de vivência, 

encontra-se a dinâmica dia-a-dia da evolução do trabalho. 

 

 

 

 

São 5 os documentos obtidos, gerados e compartilhados até o momento: 

 

1. Como montar uma rádio por roteador através de uma rede local 

2. Como desenvolver um receptor de áudio através de um Raspberry Pi 2 

3. Como construir um minitransmissor FM 

4. Sugerencia para oficinas y ejercicios 

5. Radio Cidadã Vila Nova Esperança - LabicBR 

 

Apesar da linguagem técnica, são documentos didáticos e precisos de fácil 

compreensão. 



 

2.1. Tecnologia Off-line 
 

A primeira tecnologia trabalhada no laboratório foi a Off-line, esquema que 

funciona em uma rede local, não sendo necessário o acesso à Internet para que um 

usuário seja capaz de ouvir a transmissão, levou os primeiros cincos dias para ser 

entendida e replicada até o estágio em que o protótipo inscrito apresentava 

necessidades de melhorias. Neste ponto em particular, outros cinco dias foram 

necessários para que se encontrasse a solução.  

 

Seguindo a cronologia dos acontecimentos, desenvolvemos no laboratório a  

compreensão do protótipo inscrito, configuração do roteador com o raspberry pi, 

instalação das ambas versões do Raspbian, configuração de wi-fi para acesso 

remoto ao raspberry pi, configuração de pacotes e remoção de alguns parâmetros 

de compilação do código-fonte. 

 

 

 
Figura 2-1. Esquema de conexão encaminhado como protótipo 

 

Encerramos a contribuição na tecnologia off-line com a estabilidade do 

sistema operacional do raspberry (aparelho responsável por estabelecer a rede 

local), com o acesso remoto seguro e adequado para as tarefas de áudio 

necessárias, e registrando de forma mais técnica, o Raspbian é um sistema 



 

operacional baseado no [Debian](http://pt.wikipedia.org/wiki/Debian), que no caso 

possui diferentes versões, das quais as mais conhecidas são _Jessie_ e _Wheezy, 

aos quais foram removidos alguns parâmetros de compilação do código-fonte.  

 

Outra mudança relevante é que, no caso do protótipo inscrito, o raspberry 

necessitava do roteador para se conectar à estação central e, no projeto 

desenvolvido no laboratório, indicou-se a conexão direta via o dispositivo wi-fi da 

estação central com o raspberry, sendo alterado nessa mudança o fluxo de conexão 

da rede local com a estação central. 

 

 Apesar de ser uma expectativa e uma proposta para o laboratório, não foi 

possível estabelecer uma rádio estável e funcional via rede local durante a 

experiência, por diversas questões, desde estabilidade de conexão até distribuição 

das atividades. 

 

2.2. Tecnologia On-line 
 

A segunda tecnologia começou a ser compreendida e desenvolvida no 

laboratório a partir do quinto dia de trabalho, momento em que os responsáveis pela 

parte técnica conseguiram manter o desenvolvimento em estabelecer a conexão por 

wi-fi pela estação central com o raspberry mantendo a qualidade do áudio, e o 

estudo de uma plataforma livre que funcionasse a webradio.  

 

Seguindo a cronologia, realizou-se o estudo das possíveis plataformas, 

definição e utilização do domínio wordpress, estudo de formatos de plu-in-play, visita 

à rádio maré, visita à rádio útero, estudo das formas de transmissão via streaming, 

necessidades técnicas com relação a um servidor e contato com plataformas de 

webrádio pagas.  

 

Encerramos a contribuição na tecnologia on-line com registro de indicação 

para o desenvolvimento de uma plataforma livre de webradio que contemple: o 

funcionamento da rádio (Ex.:dj console), videos, conteúdos, “podcast’s”, link’s para 

manuais e tutoriais, chat e demais ferramentas de comunicação. 



 

Foi gerado um infográfico e uma identidade visual para que as informações 

técnicas também possam ser passadas de outras formas. Na peça gráfica da Rádio 

Cidadã, manteve-se o esquema de conexão do protótipo e acrescentaram-se as 

informações de conteúdo, gestão, modelo de replicação e formas de transmissão. 

 

 
Figura 2-2. Esquema de Rádio Cidadã 

 

2.3. Transmissão FM 

A terceira tecnologia foi trabalhada apenas nos três últimos dias de 

laboratório. Após as visitas em campo (rádio maré e rádio útero) tivemos contato 

com um minitransmissor fm, e assim foi possível desenvolver também este tipo de 

transmissão. Polêmico por esbarrar em questões legais, fonte primária da 

necessidade de desenvolver um modelo de rádios comunitárias não piratas no Brasil 

por meio da geração de capacidades (protótipo inscrito para o LabicBR), a 

transmissão por FM também se apresentou válida, quando utilizada em frequências 

livres e para a transmissão de uma rádio cidadã. 

 



 

O projeto limitou-se a estudar a distribuição da informação de áudio pela 

estação central via um microtransmissor em frequência modulada, ou simplesmente 

um transmissor de FM. Uma vez avançada a legislação referente à comunicação 

livre, indica-se que as caixas de som contenham o raspberry e o microtransmissor 

para que contemplem as diversas formas de transmissão e acesso. 

 

Importante ressaltar que o responsável por uma estação clandestina corre o 

risco de ser detido e receber uma multa. De acordo com o Artigo 183 (Cap. II), da 

[Lei número 9.742/97] (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9472.htm): 

 

Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação: 

    Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver 

    dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou 

    indiretamente, concorrer para o crime. 

 

  



 

3. Considerações sobre conteúdo 
 

O protótipo inscrito estabelecia o funcionamento da parte técnica, porém não 

havia menção de conteúdo de forma mais específica. Foi abordada a importância da 

compreensão sobre uma programação cidadã que consista em informar por notícias, 

montar grades musicais que conversem com os ouvintes, que divulgue agendas 

culturais, programas de debates e informações de utilidade pública. A partir de 

conversas sobre a programação da rádio, elencamos gêneros radiofônicos, formatos 

e duração. 

 

 

3.1. FORMATOS 
 

O formato como sugestão de diferentes maneiras de se pensar um programa 

de rádio. É importante que o programa se adeque a algum formato para ser 

veiculado. 

 

Vinheta (30"): Entrada e saída de programas com informações como nome e 

do que se trata o programa; 

Spot (30"): Pequenas vinhetas informativas; Anúncios comerciais locais; 

Anúncios de utilidade pública; Anúncios informativos; 

Boletim (5'): Informações curtas sobre utilidades públicas como trânsito e 

clima; 

Pílulas (15'): Programas pequenos com conteúdos variados. Como por 

exemplo uma pequena conversa sobre música, um bate papo sobre questões 

político/sociais, etc; 

Programa curto (30'): Programas variados que podem ser montados de 

acordo com as necessidades e vontades da comunidade em questão. Como por 

exemplo bate-papos variados, fóruns, debates, programas musicais, etc; 

Programa longo (1hr): Programas variados que podem ser montados de 

acordo com as necessidades e vontades da comunidade em questão. Como por 

exemplo bate-papos variados, fóruns, debates, programas musicais, etc; 



 

Grade musical: As playlists vão variar de acordo com os outros programas 

presentes na grade da rádio. A madrugada é uma boa sugestão para playlists 

longas. 

 

3.2. SUGESTÃO DE CONTEÚDO 
 

Entendemos ser importante que o conteúdo dialogue diretamente com seu 

público sendo montado de acordo com o local/comunidade que a Rádio será 

executada. 

 

 
 

Informativo: Informações relativas ao contexto em questão. Exemplos: 

Saúde, meio ambiente, utilidade pública e anúncios locais; 

Musical: Gerar uma grade musical de acordo com o público; 

Cultural: Informações relativas à acontecimentos culturais locais ou que 

dialoguem com os interesses da comunidade em questão; 

Jornalismo: Informações político/sociais da comunidade em questão e/ou 

informações sobre o contexto em que a comunidade está inserida; 

Rádio Arte: Programas experimentais; 

 

 



 

3.3. Considerações sobre Caracter libre, abierto y colaborativo 
 

La radio para ser ciudadana precisa ser libre, abierta y colaborativa. Es 

cuando la ciudadania se empodera de la comunicación para democratizar la 

información.  Dentro de esta idea, reconocemos iniciativas libres para la comunidad 

de radios ciudadanas que permiten conectar, crear y contribuir. Los siguientes sitios 

poseen lcencias de creative commons para el uso libre de los materiales. 

 

 

* [Radialistas](http://radialistas.net) 
 
La Asociación RADIALISTAS APASIONADAS Y APASIONADOS es una ONG 

sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. Nuestra misión es contribuir a la 

democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las 

perspectivas de género y ciudadanía. Somos un centro de producción al servicio de 

radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe. 

RADIALISTAS trabaja solidaria y complementariamente con las redes de 

comunicación ya existentes. 

 

 

* [Radioteca](http://radioteca.net) 
 

Un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos 

entre todas y todos, con derechos compartidos, construido colectivamente por 

centenares de emisoras, centros y redes, de América Latina y otras regiones del 

mundo. La RADIOTECA es una iniciativa solidaria donde puedes: 

 

Descargar audios para difundirlos por tu emisora. 

Compartir producciones con otras radios. 

Encontrar recursos de capacitación. 

Consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. 

Participar en el directorio de emisoras de radio, centros, redes, agencias de 

noticias, independientes y podcast. 

 



 

*  [Radios Libres](http://radioslibres.net) 
 

Nace Radios Libres, un proyecto de Radialistas Apasionadas y Apasionados 

que pretende ser un espacio de formación y debate en torno a las tecnologías y la 

cultura libre. Los medios alternativos, en especial las radios comunitarias, han sido 

históricamente defensoras de la libertad y promotoras de la democratización de la 

comunicación. Democratizar los medios pasa por garantizar su libertad. Pero esa 

libertad no es exclusivamente la de expresión, hay muchas otras libertades en las 

que trabajar. Entre ellas, la libertad tecnológica y el acceso abierto a los contenidos. 

En Radialistas llevamos unos años usando y promoviendo el software y las licencias 

libres. Pero tenemos la convicción de que debemos profundizar más este trabajo. 

Para eso nace Radios Libres. Radios Libres es una página para compartir recursos 

útiles para las radios, como músicas, cortinas, efectos o producciones con licencias 

libres. Radios Libres es un espacio de formación. Publicaremos artículos, 

entrevistas, libros, videos y manuales sobre cultura libre, software y hardware libre, 

internet y comunicación libre. 

 

 

 

* [Red de Radios Libres de Colombia](http://radiolibre.co) 
 

Cocinando RadioLibre surge de la unión de varias iniciativas y procesos 

recientes de Medellín desarrolladas durante el 2012 debido al interés por incentivar 

el trabajo en colectivo y la experimentación artística con tecnologías logrando 

generar un impacto en la ciudad. Partiendo de preguntas como ¿Qué es la 

tecnología?, ¿Cómo el arte se afecta con estas nuevas tecnologías?, ¿Cómo lograr 

modelos de replica molecular en varios territorios?. [continenteContenido], 

Co.operaciones y Radiolibre.co se unen para montar esta cocina sonora y 

colaborativa como una forma de replicar metodologías, reunir ideas, métodos y 

contenidos a medida que jugamos con tecnologías de bajo costo y cocinamos, todo 

esto con el objetivo de conectarnos y compartir a media que"aprendemos haciendo" 

 

 

 



 

* [Red de radios libre do Brasil](http://radiolivre.org) 
 

O radiolivre.org surgiu com a junção de idéias de dois grupos: o pessoal das 

rádios livres sentia a necessidade de formar uma rede de troca de informações, 

experiências e sobretudo solidariedade. Paralelamente, um grupo de colegas que já 

ajudava tecnicamente e participava de algumas rádios livres pensou em montar uma 

espécie de "provedor de serviços" paras rádios livres, com a idéia de dar suporte 

para que elas tivessem um bom local para hospdedar sites, pudessem fazer 

transmissões ao vivo pela internet e possuir lista de discussão, email, local para 

armazenamento de arquivos, fórum, etc. 

 

Esse pessoal da área técnica se reuniu com integrantes de coletivos de rádios 

livres de vários lugares do Brasil e da América Latina durante o 3° Fórum Social 

Mundial. Todos saíram com a idéia de que era preciso haver mais comunicação 

entre as rádios e que talvez fosse necessário organizar uma rede de troca de 

informações pela internet. O portal radiolivre.org então foi criado para tentar suprir 

essas lacunas. Ele não é a rede de rádios livres e sim procura ser o meio por onde 

redes de rádios possam fazer suas parcerias. Ninguém está por trás do 

radiolivre.org. Montamos a infra com muito pouco dinheiro arrecadado por 

"vaquinhas" entre os próprios técnicos do sistema. Utilizamos computadores 

reciclados como servidores. Isso é uma prova de que as tecnologias atuais, 

principalmente no campo do software livre, permitem que os meios de comunicação 

sejam popularizados assim como a construção de um transmissor de rádio FM é 

acessível para qualquer estudante de eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Considerações sobre modelo de gestão 
 

La idea de gestión está vinculada directamente a la toma de decisiones. O 

acesso a gestão da rádio é mais cidadão do que acesso a produção de conteúdo. 

 

Rádio é mais consequência do que causa. 

 

Gestión es la forma a través de la cual un grupo de personas establece 

objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las fuerzas, los recursos humanos, 

técnicos y económicos. La gestión no se limita sólo a las determinaciones finales 

sobre el camino a seguir,sino que se alimenta, se construye y cobra forma a través 

de todo el proceso que antecede al hecho ejecutivo de la toma de decisiones. La 

gestión en la radio comunitaria y ciudadana es un proceso de construcción colectiva 

desde las identidades, las experiencias y habilidades de quienes allí participan. 

 

O aprendizado para a cidadania acontece mais pelo processo de gestão da 

rádio do que propriamente pelos conteúdos da programação. Há de analisar a 

capacidade de: 1. participação da comunidade na gestão da emissora e/ou na 

produção de conteúdos; 2. articulação da rádio com outras organizações. 

 

Possível problema comum das rádios: a maioria ainda não conseguiu avançar 

além da programação majoritariamente musical. Motivo? Maria Terezinha da Silva, 

em pesquisa pelas rádios de Santa Catarina, aponta *falta de recurso, tempo e 

formação da equipe como limitadores*. Terezinha trouxe características de rádios 

que sim, conseguiram diversificar a programação, são elas: controle social numa 

gestão coletiva, debates regulares e trajetória de militância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sustentabilidade Econômica de uma rádio 
 

 La sostenibilidad de una organización radial es la capacidad de darle 

continuidad a su propuesta radiofónica. 

  

 *Es la capacidad de mujeres y hombres de atrapar un sueño. El de la radio.* 

  

Solo tiene sentido si, gracias a ella, se garantiza la función social de la radio 

ciudadana. Qual é a função social de uma rádio cidadâ? 

 

A rádio FMLaTribu aprendeu que as rádios cidadãs não se financiam pela 

lógica de meracdo. A sustentabilidade econômica nasce de múltiplas articulações e 

relações estabelecidas a partir de um projeto político comunicativo. 

 

Replicación 

 

El modelo de Replicación de las Radios Ciudadanas se plantea en tres fases. 

 

Identificar necesidades 

 

La primera fase es la identificación de las necesidades, para esto es 

necesario responder dos preguntas críticas: 

 

¿Por que la Radio? 

¿Para que la Radio? 

 

En este sentido, se decidirá el tipo de elementosa usar en la Radio, Software 

Libre, Hardware LIbre, de caracter Alternativo.Así mismo, reconocer el tipo de 

público, tal como Adultos, Jovenes, Niños o todos, el lugar desde donde se realiza, 

Calle, Estudio o Casa y, finalmente el medio, puede ser Web, Altavoces o 

transmisión FM. 

 

 

 



 

Formato 

 

La segunda fase es el formato, para esta fase la pregunta guía es ¿Como 

sera la Radio?. 

 

Para esto una serie de elementos a considerar tales como las temáticas y los 

contenidos, los invitados, la frecuencia semanal y la idea de microfono abierto. 

 

Formación 

 

La tercera fase es la de formación, donde se realiz una sensibilización sonora 

y el conocimiento de los elmentos que componen la radio. Entre ellos áestn 

ejercicios de:   

 

Limpieza sonora 

Ejercicios de escuhca 

Experimentación sonora 

Equipos - Conexiones - DIspositivos sonoros 

Transmisión 

Referentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Considerações sobre oficinas e exercícios 
 

O objetivo desse capítulo é trazer referências de oficinas ligadas à rádio, uma 

sugestão para que a Rádio Cidadã seja incorporada à comunidade Vila Nova 

Esperança em diversos aspectos e possibilidades. A preocupação é manter o bom 

equilíbrio, a necessidade em repassar informação local e o desejo de expandir as 

vozes. A primeira linha de ação pensada são propostas de oficinas de rádio para 

convidar públicos a experimentar rádio. Esta seção é dedicada a oficinas em torno 

do modelo de rádio cidadã. 

 

 

5.1. Oficinas técnicas 
 

Las oficinas tecnicas ofrecen las instrucciones para crear herramientas 

experimentales necesarias en el oficio de radialista, además de permitir el 

empoderamiento de las comunidades a través de la apropiación social de la 

tecnología. 

 

Construcción de microfonos de contacto 

Construcción de microfonos binaurales 

Construcción de hidrófonos 

 

[Desarrollado por Librepensante.org](librepensante.org) 

 

 

5.2. Oficinas de escucha 
 

As oficinas de escuta fornecem uma série de atividades sensíveis à escuta. O 

objetivo é criar um espaço que estimule o uso da escuta como estratégia de 

mediação de conflito, reconhecimento territorial e auto conhecimento. As oficinas se 

enriquecem com mapas e fotografias. 

 

 



 

El asombro como inicio de toda actividad humana, a través de los sentidos se 

llega a esta emoción. El mundo es una inmensa composición visual que se 

despliega sin cesar frente a nosotros a diferentes ritmos y por distintos cauces, 

frente a ese rurmor del mundo es nuestro privilegio aprender a escuchar, a deletrear 

ese infinito siempre cambiente: el sonido. 

 

Passeio sonoro (Soundscape) 

 

El diseño del paisaje sonoro no se hace desde arriba o afuera, sino desde 

adentro, y se logra a través de la estimulación de grupos cada vez más numerosos 

de personas que aprendan a escuchar los sonidos que les rodean con una mayor 

atención crítica. ¿Cuáles son los sonidos que quisiéramos conservar? 

 

Tenemos que aprender a escuchar. 

 

Colección de ejercicios (Ear Cleaning Exercises) 

Están agrupados libremente de tal modo que los que se encuentran al 

comienzo se relacionan con la percepción auditiva y con la imaginación, los de en 

medio tienen que ver con la producción de sonidos y los que aparecen al final se 

refieren a los sonidos en la sociedad. Tome usted estos ejercicios, son suyos. 

Adáptelos, si fuera necesario, a sus propias circunstancias y agregue otros que se le 

ocurran. 

 

**Fuente: Hacia una educación sonora 100 ejercicios de audición y 

producción sonora. Murray Schafer.** 

 

 

Mapeamiento sonoro 

 

En los talleres los participantes exploran los sonidos del entorno natural para 

identificar sus elementos. Mediante una dinámica de talleres que incorpora ejercicios 

de carácter muy práctico, los participantes aprenden a grabar sonidos, los estudian y 

finalmente generan un mapa sonoro colaborativo del espacio natural, patrimonio 

natural y científico que perdurará en el tiempo. 



 

Sonidos de las culturas 

 

Es un proyecto que pretende despertar el interés por lo sonoro a través de 

talleres dirigidos a pensar y trabajar con el sonido a través de herramientas 

tecnológicas y su uso creativo. Este proyecto tiene como objetivo favorecer la 

cohesión social y el entendimiento intercultural a grupos de personas de distintos 

entornos culturales que conviven en un mismo barrio o ciudad. La actividad consta 

de 3 sesiones con una duración total que puede variar entre 5 horas y media y 7 

horas, dependiendo de los grupos de trabajo. 

 

[Music Technology Group | Universitat Pompeu Fabra] 

(http://phonos.upf.edu/sites/default/files/page-

files/Dosier%20de%20materiales%20y%20recursos5.pdf) 

 

5.3. Oficinas de integración 
 

As oficinas de integração colocam em práticas os conhecimentos técnicos e 

as práticas de escuta pra construir programas, produtos, desenhos, etc. 

 

  



 

6. Experiência LABIC – Relatório de vivência  
 

A equipe composta por oito pessoas de três países diferentes em pouco 

tempo se expandiu para todo o laboratório. A comunicação em puro e fluente 

portunhol, recebendo colaborações e informações por todos os lados. A cada 

instante, durante os 15 dias de laboratório, surgiam novas possibilidades, acesso a 

novas tecnologias, múltiplas ferramentas e o mais fundamental, pessoas dispostas a 

contribuir na construção de uma comunicação livre e acessível. 

 

Equipe 

 

Lucas F. F. De Araujo       Brasil         São Paulo 

Sandra Auharek  Brasil        Belo Horizonte 

Guilherme Lunhani  Brasil        Juiz de Fora 

Raquel Pires Sales  Brasil        Rio de Janeiro 

Pedro Garbellini da Silva Brasil        São Paulo 

Juan David Reina Rozo Colombia   Bogotá 

Jose Rafael Cortes Leon Mexico       Veracruz 

Carlos Rivera  México       Zapopan 

 

 
Figura 6-1. Visita à Rádio Maré 



 

6.1. Relatório diário do projeto 
 

1º dia - 15 de Novembro (Domingo) 

 

Chegada ao Rio de Janeiro e acomodação 

 

 

2º dia - 16 de Novembro (Segunda-feira) 

 

Apresentação Geral: Projeto Selecionado  

o 7 min. – apresentação pessoal, contextualização/CIVNE, histórico 

do projeto, expectativa para o evento 

 

 

3º dia - 17 de Novembro (Terça-feira) 

 

Formação de grupo + 2h de trabalho em grupo. 16h-18 

 

• Escopo do trabalho 

• Sub.divisão da equipe (técnica, conteúdo, modelo) 

• Definição de atividades 

• Distribuição do tempo de trabalho entre as atividades 

 

  ![Brainstorm: montagem de conteúdos para a programação da Rádio] 

  

 - **Recomendações de pesquisa pela mentora Alejandra**: 

 - *Pesquisar ferramentas de difusão* 

 - *Calcular alcance do roteador* 

 - *Ver projetos similares* 

 - *Definir nicho* 

 - *Resumir o projeto* 

 - *Elaborar tarefas e distribuí-las entre os membros do grupo* 

 - *Documentar todo o processo do projeto* 

 - *Pesquisar sobre rádio livre na Espanha ( GIFN:NET)* 



 

  

  ![Ilustração sobre a explicação do funcionamento da Redes Mesh por 

Adriano Belisario 

  ![Divisão de tarefas] 

  ![Definição das Atividades] 

  ![Lucas Araújo conversa com Dirley Rodrigues,programador do LabHacker 

da Câmara de Brasília, sobre o projeto] 

 ![Discussão sobre o melhor método para a implementação da Rádio] 

 ![Juan Reina criou um canal no site Mixrl para testes de programas ao vivo 

pela internet] 

 ![Banco de efeitos sonoros gratuitos encontrado em pesquisa por Juan Reina] 

 ![Rafael Cortes desenha na lousa uma possibilidade de disseminação do 

conteúdo da Rádio pela internet] 

 ![Decidindo o tempo de cada atividade para a execução do plano de ação] 

 ![Contexto da comunidade para a parte técnica] 

 ![Guilherme Cravelho conseguiu baixar o programa para a execução do 

Raspberry Pi] 

  

 

 4º dia - 18 de Novembro (Quarta-feira) 

 

6h de trabalho em grupo. 12h-18 

 

• Conceito do projeto e entendimento em grupo 

• Acesso aos materiais solicitados: 2 Raspberry-Pi, potenciômetro, 

roteador, caixas de som (speaker’s), cabo sinal de audio, cabo alimentação 5v, chip 

amplificador. 

• Início dos trabalhos aplicados 

• Investigacão das tecnologias envolvidas 

• Leitura e compreensão do relatório técnico do Eduardo Shino (foi de 

media compreensão) 

 

 ![Juan Reina e Pedro Garbellini organizam oficina para a utilização do 

microfone com dados da parte técnica e conceitual 



 

 ![Proposta de oficina na comunidade do Complexo da Maré no Rio de Janeiro  

 ![Guilherme Cravelho monta esboço para resoluções de tópicos referentes a 

parte de hardware 

 ![Possível esquema de rede para a rádio funcione bem na internet]  

 ![Ideia para realizar do "zero" um manual de webradio 

 ![Opções de visita e questionamentos sobre gestão 

 

 

5º dia - 19 de Novembro (Quinta-feira) 

 

6h de trabalho em grupo. 12h-18 

 

• Produção de conteúdo 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: descarregamos o programa 

operacional no Raspberry (WIN32) e sincronizamos com o roteador. 

 

 ![Carlos Rivera, Rafael Cortes e Guilherme Cravelho fizeram pesquisas para 

aquisição de novos materiais] 

 ![Sandra permanece editando as vinhetas do programa]() 

- Raquel Pires e Sandra Leão gravaram também locuções para as vinhetas 

- A visita para a Rádio Maré está prevista para a próxima quarta-feira, 25, às 

10h. Responsável pelo contato: Raquel Pires. 

- Realização da Agenda Cultural por Raquel Pires 

- Primeiro teste de transmissão da Rádio 

 

 6º dia - 20 de Novembro (Sexta-feira) 

  

6h de trabalho em grupo. 10h-16 

 

• Produção de conteúdo 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: instalamos o software de 

comunicação por Ethernet, utilizamos o programa Pure Data e buscamos o IP do 

Raspberry para comunicação com a estação central. 

 



 

 Raquel Pires está encarregada de passar para o GitBook todo o conteúdo 

elaborado em cada dia de trabalho através da pasta "Relatório diário do projeto". 

  

 

 7º dia - 21 de Novembro (Sábado) 

 

6h de trabalho em grupo. 12h-18 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: estudo das plataformas 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: utilizamos o programa 

CastServer para sincronizar o Reprodutor de MP3 com o Raspberry (basicamente 

mantivemos o desenvolvimento nesta etapa por se manter instável) 

 

Guilherme Cravelho (não é cravelho! é lunhani! ahaha) percebeu que o meio 

operacional "Jessie" não estava sendo executado de forma plena por ser muito 

novo. Por conta disso foi necessário mudar para outra versão anterior chamada 

"Whezzy", ainda em fase de testes para implementação. 

 

Rafael Cortes trabalhou na programação do Raspberry Pi para registro efetivo 

de dados, verificação da saída de som para que o aúdio funcione bem na 

transmissão e nova configuração do sistema operacional que antes era "Jessy" e 

passou para "Whezzy". 

 

Juan Reina fez a revisão e edição de material sobre o processo das oficinas, 

falou com fontes da Colômbia a respeito de projetos semelhantes à Rádio Cidadã e 

também para base de documentação e elaboração de manuais. 

 

Carlos Rivera pesquisou e confeccionou lista com componentes eletrônicos, 

em lojas de informática perto do Palácio Gustavo Capanema, para facilitar a 

conexão da internet, transmissão de banda FM e aparelho de hardware para 

conversão de áudio em informações digitais. 

  

Lucas Araújo e Sandra Leão revisaram e editaram o material da pasta 

"Considerações Sociais" 



 

8º dia - 22 de Novembro (Domingo) 

 

Descanso 

 

 

9º dia - 23 de Novembro (segunda-feira) 

 

Apresentação Geral: Acompanhamento do Projeto Selecionado 

o 10 min. – apresentação pessoal, contextualização/CIVNE/histórico 

do projeto, evolução durante o evento, expectative para a próxima 

semana 

 

4h30 de trabalho em grupo. 12h-16h30 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: estudo de plataforma, utilização 

de domínio wordpress (www. radiolabic.wordpress.com) 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: ficou estagnada em manter 

estável o sistema operacional do raspberry 

 

 

10º dia - 24 de Novembro (terça-feira) 

 

7h de trabalho em grupo. 10h-17 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: estudo de plug-in e , utilização 

de domínio wordpress (www.radiolabic.wordpress.com) 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: ficou estagnada em manter 

estável o sistema operacional do raspberry 

 

 

11º dia - 25 de Novembro (quarta-feira) 

 

8h de trabalho em grupo. 10h-18 .(45h de trabalho acumulado) 

 



 

• Visita a rádio Maré – rádio comunitária com autorga para 

funcionamento desde 1998. 

• Visita a rádio útero – rádio cidadã sem outorga para funcionamento, 

que começou a partir da ocupação de um prédio vazio na UNIRIO. 

 

 

12º dia - 26 de Novembro (quinta-feira) 

 

6h de trabalho em grupo. 10h-16 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: estudo de plug-in e utilização 

de domínio wordpress (www.radiolabic.wordpress.com). Também discutimos quais 

são as formas de transmissão via streaming , suas necessidades técnicas com 

relação a um servidor, e tivemos contato com plataformas de webrádio que são 

pagas. 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: ficou estagnada em manter 

estável o sistema operacional do raspberry 

• Desenvolvimento da tecnologia FM: inserimos em nosso cronograma a 

tecnologia de rádio frequencia por questão de acesso e oportunidade. Com micro-

transmissores testamos com sucesso uma transmissão ao vivo. 

• Problemas enfrentados e encaminhados em grupo: controle dos 

materiais disponibilizados, ferramenta livre de documentação (gitbook), definição do 

protótipo, infografia objetiva e de fácil entendimento, rápida discussão das visitas em 

campo (Maré e UNIRIO) 

 

 

13º dia - 27 de Novembro (sexta-feira) 

 

7h de trabalho em grupo. 10h-17 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: produção de conteúdo/modelo 

de replicação/registros. Ficou estagnado o desenvolvimento de outra plataforma por 

entendermos ser um indicativo de necessidade uma plataforma livre de webradio 



 

que contemple: o funcionamento da rádio(Ex.:dj console), videos, conteúdos, 

“podcast’s”, link’s para manuais e tutoriais. 

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: finalmente conseguiram 

estabilizar o sistema operacional do Raspberry, hackeando e fazendo um novo 

sistema operacional, com Jessie e Wheezy, que agora permite que fique estável as 

tarefas de áudio em uma rede wi-fi. 

• Desenvolvimento da tecnologia FM: fizemos um protótipo com os 

micro-transmissores, sendo necessário estabelecer comunicação com uma estação 

central para operar a rádio de forma simples. 

• Produção de Conteúdo: fizemos uma oficina sobre Técnicas de 

Radialismo, que gerem maior interesse em ouvir a rádio e que tenha maior 

capacidade de diálogo com o seu público. (respiração, entonação, relação do fundo 

sonoro com o que se está falando, como relacionar-se com o ouvinte quando 

necessário) 

 

 

 

14º dia - 28 de Novembro (Sábado) 

 

8h de finalização dos trabalhos em grupo. 10h-18 .(66h de trabalho 

acumulado) 

 

• Desenvolvimento da tecnologia on-line: produção de conteúdo/modelo 

de replicação/registros.  

• Desenvolvimento da tecnologia off-line: finalmente conseguiram 

estabilizar o sistema operacional do raspberry, hackeando e fazendo um novo 

sistema operacional, com Jessie e Willie, que agora permite que fique estável a 

comunicação utilizando uma rede wi-fi. 

• Desenvolvimento da tecnologia FM: fizemos um protótipo com os 

micro-transmissores, sendo necessário estabelecer comunicação com uma estação 

central para operar a rádio de forma simples. 

 

 

 



 

15º dia - 29 de Novembro (Domingo) 

 

Apresentação Pública: Exposição dos Protótipos Selecionados pelas Equipes 

o 5 min. – histórico do projeto, evolução durante o evento, exposição 

do protótipo 

 

• Sugerencias: qual o problema? (radios piratas), qual a solução? 

(transmissão via web e rede local), experiência Labic (processo) 

• Sugerencias.2: o que fizemos? Para que ? Como fizemos isso em 15 

dias?  

 

30 de Novembro (Segunda-feira) 

 

Retorno 

 

Referências 
[1] Radio Comunitária - Apresentação. Ministério das Comunicações, 2014. 

Disponivel em: <http://www.mc.gov.br/espaco-do-radiodifusor/radio-

comunitaria>. Acesso em: 10 dez. 2014. 

 


