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Augusto Aneas e Jacob Moe 

A RÁDIO SARACURA é um dispositivo polifônico, tecnológico e cultural, que investiga e rever-
bera as raízes ecológicas, indígenas, afro descentes, italianas, portuguesas e nordestinas do 
Bixiga. Através do agenciamento de identidades minoritárias, a aposta da Rádio Saracura 
é ser uma tecnologia de encontro e enunciação de diferentes vozes que ao serem reunidas 
compõem e criam juntas as culturas de um bairro.

FICHA TÉCNICA

Augusto Aneas e Jacob Moe, criadores e produtores

Site | www.saracura.net

 
Redes Sociais

soundcloud:  radio saracura
instagram: radio saracura
facebook: @saracuraja

RÁDIO SARACURA

LABORATÓRIO-ATELIÊ
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RÁDIO SARACURALABORATÓRIO-ATELIÊ

Disponível em:

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/radio-saracura/

Alguns programas selecionados:

1. Oficina: Jardim de Cura – 08.09.2019
Encontro e bate papo sobre ervas e temperos com diferentes pessoas e repertórios. Uma roda 
dos humanos com a magia do mundo vegetal. Finalizando o encontro, o plantio de um can-
teiro no Galpão da Vila Itororó com diversos tipos de ervas e temperos.

2. Paisagem Sonora: Greve do Clima – 20.09.2019
Fragmentos sonoros da concentração no MASP para a Greve Global pelo Clima.

3. Tania Stolze Lima: Rio Xingu e Belo Monte – 18.09.2019
Conferência da antropóloga Tânia sobre os impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
na região do rio Xingu. Um alerta sobre as devastações que a quarta maior hidrelétrica do 
mundo trouxe no fluxo das águas, nas florestas, nas celebrações e na vida das populações que 
dependem do rio para viver.

4. Mapeamento das Aves da Vila Itororó – 12.09.2019
Expedição com a bióloga Marta Argel pelo jardim das nascentes da Vila Itororó. Um bate-papo 
sobre as formas de vida das aves, seus cantos e suas formas de comunicação. Ao longo da 
conversa, mapeamento das aves que chegaram para visitar, interagir e cocriar com o jardim.


