


Billy Saga: um dos mais autênticos e combativos rappers da atualidade

Com uma trajetória de duas décadas de dedicação ao rap e ao ativismo social, o músico cadeirante Billy Saga é 
considerado, atualmente, um dos mais autênticos e combativos rappers a abordar, nas entrelinhas de suas músicas 
com temas diversos, o direito das pessoas com deficiência. As letras de Billy trazem à tona o tema da resistência, 
com a reflexão sobre o combate à exclusão social, historicamente ressaltada pelo racismo, preconceito e violência 
destes grupos subalternizados.

Em 1998, Saga foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar, que passou no semáforo vermelho. No acidente, teve 
sua coluna fraturada em três lugares, ficando paraplégico. Desde então, passou a se dedicar ao processo de inclusão, 
sensibilizando a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência, unindo o rap à sua luta. Ele é presidente 
da ONG Movimento SuperAção, criada por ele e por amigos em 2003 para desenvolver uma estratégia de ação e 
mobilização social baseada na militância, estimulando o trabalho em rede com organizações ligadas à defesa das 
pessoas com deficiência.



O músico realizou a sua primeira turnê internacional em setembro de 2016, 
com a qual percorreu as cidades inglesas Londres, Bristol e Newcastle para 
o lançamento de seu segundo disco solo As Ruas Estão Olhando.

Com participações de peso como: Dj Cia, do RZO, Jean Dolabella, ex-baterista 
do Sepultura, o MC argentino Delfino Flow, os DJs ingleses DJ A.D.S., DJ 
Nery e Mr. Bird e percussões de Bacalhau, baterista do Ultraje a Rigor e De 
Falla.

A versão física foi lançada simultaneamente na Inglaterra em setembro/2016, 
em parceria com o selo social CoMusica Arches e Youth Music, organização 
sem fins lucrativos que atua em projetos musicais com população jovem de 
baixa renda.

O primeiro disco de Billy Saga, contou também com 
diversas participações de peso e foi produzido no 
tradicional estúdio de rock, Bavini Digital Estúdio e 
teve a ilustração da capa executada pelo grafiteiro 
Chivitz, amigo de longa data de Saga.

No palco, o time de Billy Saga é composto por: Dj 
Latif nos toca-discos, nos backing vocals Ju Caldas 
e Renato Tupã e percussão de Léo Vitulli e Henri 
Tchagas. O engenheiro de som é Eduardo Contreras 
e staff de Marcelo Sro.

O músico, tricampeão da Batalha Racional de Freestyle, já realizou mais de 150 apresentações de Teatro na Oficina 
dos Menestréis, organizou cerca de 30 eventos socioculturais em militância pelo direito das pessoas com deficiência 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, no Brasil, e em Santa Fé e San Justo, na Argentina. 

Projetos que participa no Brasil e no exterior

https://www.calcadaemuro.com.br/ - Para um cadeirante, uma calçada sem rampa é 
um muro. E apenas 9% das calçadas de São Paulo têm rampa de acesso, segundo o 
último Censo. Por isso, chamamos a atenção para a falta de acessibilidade convidando 
artistas a levarem o que há de mais bonito nas paredes da cidade para esses muros 
que antes só os cadeirantes conheciam.

Assim surgiu o CALÇADA É MURO, um projeto da ONG Movimento SuperAção que toma 
para si a responsabilidade de alertar a sociedade sobre a importância da inclusão das 
pessoas com deficiência. Não apenas pelo princípio básico de direitos humanos, mas 
também pelas vantagens óbvias e inerentes à convivência entre as diferenças.

Grafitti feito em New Castle - UK para divulgação da turnê

Capa do primeiro disco solo: “Me jogue aos 
lobos e eu volto comandando a matilha”

Capa do segundo disco solo: “As ruas estão 
olhando”

Grafitti em calçada de SP



http://www.movimentosuperacao.org.br – Movimento SuperAção – Billy Saga é o Presidente idealizador desta 
ONG, criada em 2003 por jovens com e sem deficiência, preocupados com uma sociedade que ainda não reconhece 
a cidadania das pessoas com deficiência. Este movimento desenvolveu uma estratégia de ação e mobilização 
social baseada na militância, estimulando o trabalho em rede com organizações ligadas à defesa das pessoas com 
deficiência.

http://www.br2uk.com – BR2UK é um projeto cultural entre Brasil e Inglaterra, 
criado em novembro de 2013. Idealizado por Billy Saga e Mudfoot Blaps (Dj e 
grafiteiro inglês), o Projeto articula MCs brasileiros que gravam com DJs britânicos 
e MCs britânicos que gravam com DJs brasileiros. Já no 3º EP, o Projeto busca 
lançar até meados de 2019, um disco cheio com todas as músicas do projeto. 
Sempre conta com um artista de renome em suas artes de capa.

O 1º EP teve a arte ilustrada por Paul Windle, ilustrador da Walt Disney Company 
e Warner Bros, com Saga na capa. Já o segundo EP teve sua capa ilustrada pelo renomado grafiteiro brasileiro, Titi 
Freak e a terceira EP contou com a ilustração do artista inglês Vigo.

https://youtu.be/S183fjaeWcI – Kid Campbell – Em sua primeira turnê pela Inglaterra, em setembro de 2016, Billy 
Saga atuou com os 2 DJs: Ben Glass e Sam Fergusson, formando o projeto Kid Campbell.

Kid Campbell foi formada quando DJ Frenic (também conhecido como Sam Fergusson) e Digistep (aka Ben Glass) 
começaram a colaborar musicalmente. Frenic, do mundo do hip-hop e  Digistep, do Dubkasm, juntaram forças e 
começaram a produzir um som híbrido aproveitando a essência crua dos dois gêneros. Desenterrando gravações de 
cassetes musicais criadas na adolescência, Ben passou suas fitas para Frenic, que começou a reinventar versões, 
remixando-as. “Comecei a experimentar a música, trazendo os sons granulados de volta à vida depois de vinte anos de 
hibernação empoeirada” – afirma Ben Glass.

O elemento que faltava para dar voz ao projeto se concretizou com o convite de Ben à Billy Saga. O fruto dessa junção 
foi celebrado na turnê de Billy com shows no Millennium Park como parte das Paraolimpíadas e no Royal Festival 
Hall, e posteriormente, em Bristol e Newcastle concluindo a turnê.

Grafitti em New Castle - UK para divulgação 
do Projeto BR2UK



Frenic é DJ de scratch profissional há 16 anos, apoiando nomes 
conhecidos como Jurassic 5, DJ Jazzy Jeff, Afrika Bambaataa, Beatnuts 
e Pharcyde. Sua produção musical, influenciada pelos gostos do DJ 
Shadow, trouxe sucesso internacional, principalmente na Grécia, onde 
vem liderando a cena. Produzindo faixas para locais e lendas; projetos 
recentes incluíram batidas para ASM e Marc7 de Jurassic 5.

O projeto de longo prazo de Digistep, Dubkasm é um dos melhores dub 
outfits no cenário internacional de reggae roots, trabalhando como um 
duo com o também DJ de Bristol, Stryda. Desde sua formação em 1994, 
eles estabeleceram sua própria gravadora em 2003 e lançaram 28 discos 
de vinil. O show ao vivo do Dub incorpora o saxofone ao vivo de Ben e 
os elementos da cultura do sistema de som como um conjunto de vinil 
e dubplate. Tendo se apresentado em mais de 20 países, bem como em 
Nova York, Brasil, Rússia e até a Sibéria. Seu hit Victory se tornou o mais 
vendido da década, mais tarde remixado pela lenda britânica Mala.

Para Billy Saga, é uma honra ser a força no microfone na linha de
frente, que completa a tríade da formação de Kid Campbell.

Em novembro de 2018, Billy Saga fe um grande show no Sesc Belenzinho. Compodno o evento “Poéticas do Acesso”, 
em uma reflexão sobre a acessibilidade como inspiração para a criação poética, contou com a participação especial 
dos rappers Emicida, Sandrão RZO, Nego Jam, Amiri e do DJ Cia! Clique no link para ver um resumo do show: https://
www.instagram.com/p/BxhZ9IEBHA6/?utm_source=ig_web_copy_link

Billy Saga ,sua esposa Ju Nigro, sua filha de colo, Emilia (na época 
om 7meses), com os dj’s ingleses Digistep e Dj Frenic, no Projeto Kid 

Campbell em apresentaçao no Colston Hall - bristol - UK

CONTATO
+55 (11) 9 9434-0352
www.billysaga.com

billysaga@gmail.com









BIOGRAFIA

BILLY SAGA

Billy Saga, que já soma uma trajetória de duas décadas de dedicação ao
rap e ao ativismo social. O músico cadeirante é considerado, atualmente,
um dos mais autênticos e combativos rappers a abordar, nas entrelinhas
de suas músicas com temas diversos, o direito das pessoas com
deficiência.

De alguém que viveu na pele o veneno de uma lesão medular, devido a
um acidente de moto, o rap de Billy Saga, que além de rapper, é também o
responsável pela área de diversidade e inclusão da Claro e presidente da
ONG Movimento e SuperAção, é uma verdadeira bandeira hasteada à
resistência, capaz de sensibilizar e provocar uma espécie de consciência
coletiva acerca da fundamental reflexão sobre o dever de combate à
exclusão social, historicamente ressaltada pelo racismo, preconceito e
violência com aqueles colocados à margem da sociedade.
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Rapper Billy Saga clama pela
inclusão e igualdade em “Corpo
Intruso”  

Matéria produzida por The Music Journal
Brazil
agosto 27, 2021, 3:12 pm

https://www.musicjournal.com.br/wp-
content/uploads/2021/08/billy-saga-1-Lambuja.jpg

Foto: Lambuja

O rapper cadeirante Billy Saga clama pela inclusão

e igualdade em sua nova faixa Corpo Intruso, que

já está em todas as plataformas digitais com

distribuição da Ditto Music. O artista já soma uma

trajetória de duas décadas de dedicação ao rap e

ao ativismo social. O músico cadeirante é

considerado, atualmente, um dos mais autênticos

e combativos rappers a abordar, nas entrelinhas de

suas músicas com temas diversos, o direito das

pessoas com deNciência.

Corpo Intruso é uma faixa inspirada em um

conceito de mesmo nome, criado em 2019 pela

coreógrafa Estela Lapponi, que acabou se

tornando um termo que se auto explica, ou seja,

tudo aquilo que é visto como diferente e causa a

resistência da sociedade.

De alguém que viveu na pele o veneno de uma

lesão medular, devido a um acidente de moto, o

rap de Billy Saga, que além de rapper, é também o

responsável pela área de diversidade e inclusão da

Claro e presidente da ONG Movimento e

Superação, é uma verdadeira bandeira hasteada a

resistência, capaz de sensibilizar e provocar uma

espécie de consciência coletiva acerca da

fundamental reRexão sobre o dever de combate a

exclusão social, historicamente ressaltada pelo

racismo, preconceito e violência com aqueles

colocados à margem da sociedade.

Corpo Intruso ganhou um clipe oNcial que reRete

cenas do rapper rimando na quadra de basquete e

em uma mini rampa enquanto um paratleta joga

basquete e um skatista com deNciência pratica o

esporte: “Com minha música tenho a possibilidade
de conquistar mais espaços, pois vou conseguir
alcançar não só as pessoas com deNciência (24%
da população brasileira) e simpatizantes do
segmento, mas também todos os outros atores
responsáveis pela construção da inclusão.
Precisamos tirar o rótulo radical sobre pessoas
com deNciência, de super herói, como nossos
medalhistas paralímpicos, ou no outro extremo, de
coitadinho, com todos os seus direitos negados.
Somos pessoas e ponto.”, Nnaliza Billy Saga.

ConNra:

#BILLY SAGA #BILLY SAGA 2021
#BILLY SAGA CORPO INTRUSO
#CORPO INSTRUSO BILLY SAGA #TERRANOTICIAS
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Bam” ao vivo
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de David Bowie
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Ruxell lança novo EP “Tropical Baile” e clipe
de “Deusa” 
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Emicida e Mano Brown se encontram no
Bud Studio no Lollapalooza
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Kodak Black lança seu novo álbum “Back
For Everything” 

Matéria produzida por The Music Journal Brazil
março 21, 2022, 10:19 pm

Cardi B se irrita nas redes sociais com
comentário sobre sua aparência

Matéria produzida por The Music Journal Brazil
março 21, 2022, 10:30 am

Kanye West é banido do Grammy 2022 pelo
seu “comportamento nas redes” 

Matéria produzida por Marcelo de Assis
março 17, 2022, 1:01 pm

Kanye West é suspenso do Instagram por
24 horas

Matéria produzida por The Music Journal
Brazil

Matéria produzida por Marcelo de Assis
março 16, 2022, 12:45 pm

atualizada março 16, 2022, 12:50 pm

Produtor Tiago Suminsky morre aos 39 anos

Matéria produzida por Marcelo de Assis
dezembro 29, 2021, 2:09 pm

Kanye West é o cantor mais rico da música
internacional em 2021

Matéria produzida por Redação
janeiro 29, 2021, 10:18 am

Juliana Caetano mostra vídeo picante com
mulheres e avisa: “Só gostosas”  

Matéria produzida por The Music Journal Brazil
maio 20, 2021, 12:09 pm

atualizada dezembro 3, 2021, 11:41 pm

Juliana Caetano explica aos fãs a foto em
que aparece pelada

Matéria produzida por Redação
janeiro 14, 2021, 12:23 pm

Juliana Caetano provoca fãs e divulga
vídeo “trepando”

Matéria produzida por Redação
janeiro 4, 2021, 10:00 am

atualizada fevereiro 5, 2022, 12:01 am

Juliana Caetano, do Bonde do Forró, atiça
fãs com foto sem calcinha
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Rapper cadeirante lança single abor-
dando os direitos da pessoa com

de4ciência
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Tempo de leitura 2 mins

Tags: Acessibilidade Cadeirantes

Direitos Da Pessoa Com Deficiência Inclusão

Paratleta Pessoas Com Deficiência

Rapper Cadeirante Skatista Com Deficiência

Posts Relacionados

Descrição da imagem #PraCegoVer: Imagem de
capa é uma cena do clipe do rapper cadeirante.
Sobreposto a imagem, aparece o texto, na cor
vermelha. Texto: “Corpo Intruso. Billy Saga”. Homem
branco com cabelos tipo dreadlock. Está sentado na
cadeira de rodas, usa calça azul, blusa em tons de
amarelo e verde, e faixa na cabeça. Atrás do músico
há alguns prédios e árvores. Créditos:
Reprodução/YouTube

Em "Corpo Intruso", Billy
Saga reflete sobre
processos de inclusão na
sociedade

O rapper cadeirante aproveita o
embalo dos jogos Paralímpicos de
Tóquio e através da sua música faz
uma provocação pela falta de
equidade nos mecanismos sociais

“E do fundo do abismo os normais me

olharam confusos / Eu que estava no topo

logo eu, um corpo intruso” são alguns dos

versos que transmitem a mensagem de “Corpo

Intruso” (escute aqui #), novo single do rapper

Billy Saga, que já soma uma trajetória de duas

décadas de dedicação ao rap e ao ativismo

social. O músico cadeirante é considerado,

atualmente, um dos mais autênticos e

combativos rappers a abordar, nas entrelinhas

de suas músicas com temas diversos, os

direitos das pessoas com deficiência.

CONTINUA APÓS PUBLICIDADE 

Vestibular Ibmec | Inscreva-se
No Ibmec, você projeta seu futuro, com
ferramentas que te preparam para o mercado.

Ibmec Abrir

Inspirada em um conceito de mesmo nome,

criado em 2019 pela coreógrafa Estela

Lapponi, “corpo intruso” é um termo que se

auto explica, ou seja, tudo aquilo que é visto

como diferente e causa a resistência da

sociedade.

De alguém que viveu na pele o veneno de uma

lesão medular, devido a um acidente de moto,

o rap de Billy Saga, que além de rapper, é

também o responsável pela área de

diversidade e inclusão da Claro e presidente

da ONG Movimento e SuperAção, é uma

verdadeira bandeira hasteada à resistência,

capaz de sensibilizar e provocar uma espécie

de consciência coletiva acerca da fundamental

reflexão sobre o dever de combate à exclusão

social, historicamente ressaltada pelo racismo,

preconceito e violência com aqueles colocados

à margem da sociedade.

A música chega acompanhada de um

videoclipe (assista abaixo) que reflete cenas do

rapper rimando na quadra de basquete e em

uma mini rampa, enquanto um paratleta joga

basquete e um skatista com deficiência

pratica o esporte.

Billy Saga - Corpo Intruso | Clipe …

!

“Com minha música tenho a possibilidade de

conquistar mais espaços, pois vou conseguir

alcançar não só as pessoas com deficiência e

simpatizantes do segmento, mas também

todos os outros atores responsáveis pela

construção da inclusão. Precisamos tirar o

rótulo radical sobre pessoas com deficiência,

de super-herói, como nossos medalhistas

paralímpicos, ou no outro extremo, de

coitadinho, com todos os seus direitos

negados. Somos pessoas e ponto”, finaliza Billy

Saga.

“Corpo Intruso” é, enfim, uma ode moderna à
resiliência, capaz de sensibilizar e provocar a

reflexão sobre a riqueza das diferenças, a

urgência da acessibilidade e os deveres (de

cada um e de todos) em relação às práticas e

políticas inclusivas, para todos.

Descrição da imagem #PraCegoVer: Capa do single é
uma ilustração em tons de vermelho, a imagem do

rapper e texto em dourado. Texto: “Corpo Intruso. Billy
Saga”. Na ilustração, o músico está de perfil, sentado

em cadeira de rodas e cantando com um microfone na
mão. Usa calça escura e camiseta clara. Créditos:

Divulgação

Reserve seu Hotel com Até 50% de
Desconto. Diversos Tipos de Acomodações.
Con4ra.

Abrir123 Milhas

Ficha Técnica: 

Clipe “Corpo Intruso”

Direção: Marina Amano e Murilo Amancio

Câmera: João Bonafé e Murilo Amancio

Assistente: Vitor Peracetta e Tuti Camargo

Consultoria sobre Inclusão: Billy Saga

Ator Basquete: Tite

Ator Skate: H. “John” (Atleta gentilmente

cedido pela @jumperequipamentos)

Single “Corpo Intruso”

Beatmaker: Skeeter

Mix e Master: Luís Lopes (C4 Estudio)

Composição: Billy Saga

Capa “Corpo Intruso”

Direção de Arte: Lambuja

Agradecimentos:

Estela Lapponi (Corpo Intruso foi um

conceito criado por essa artista em 2009)

Realização: Listo Music
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Website: https://www.billysaga.com.br/ #

Facebook:

https://www.facebook.com/mcbillysaga #

Twitter: https://twitter.com/billysaga #

Instagram:

https://www.instagram.com/billysaga/ #

YouTube:

https://www.youtube.com/billysaga #

SoundCloud:

https://soundcloud.com/billysaga #

Amazon Music:

https://music.amazon.com/artists/B00WGH

DC28/billy-saga #

Apple Music:

https://music.apple.com/br/artist/billy-

saga/987829865 #

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/5cS3QKd8TLl
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Dia Nacional de Conscientização da Esclerose
Múltipla 2021
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Atleta de Parajiu-Jitsu sem os membros superi-
ores e inferiores segue representando o Brasil
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Streaming acessíveis a pessoas com de-
4ciência é exigido no Projeto de Lei 247,
da Mara Gabrilli
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15 anos de Conscientização Mundial do
Autismo: Conquistas e desa4os das pes-
soas com TEA
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Acessibilifolia 2022: Festival da folia
acessível no Rio será entre 05 e 27 de
abril

30/03/2022

Abrindo 100 vagas em maio, ACESA Ca-
puava celebra o Dia de Conscientização
do Autismo
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Conheça artistas que questionam
padrões e combatem o capacitismo
Arte plural exige diversidade de pessoas em todo o
processo criativo, desde o roteiro

17.dez.2021 às 15h00

  

SÃO PAULO

Catarina Ferreira

Marina Costa

Protagonizar suas histórias, seja no

palco, seja nas telas, seja na música. Esse é o desejo

expresso por João Paulo Lima, de 41 anos, artista e

professor de dança na UFC, a Universidade Federal

do Ceará. Ele se dedica à arte de contar histórias de

pessoas que têm alguma deficiência, assim como a

fotógrafa paulista Maria Paula Vieira, de 28 anos.

Cadeirante desde a infância, por causa de uma

síndrome neurológica que compromete a sua

mobilidade, Vieira conta que a falta de

representatividade sempre abalou sua autoestima.

"Foram histórias apagadas por muito tempo", diz.

Hoje, ela trabalha no resgate da autoimagem de

mulheres com e sem deficiência que não se veem

representadas na mídia em geral. "Elas são bonitas,

são potentes e minha forma de mostrar isso é

através da fotografia."

Para Lima, o primeiro contato com a arte foi

durante a faculdade, após participar de uma

disciplina de teatro musical, quando cursava

graduação em letras na UFC. "Descobri que pela

dança consigo desobstruir meus incômodos e falar

sobre empoderamento do corpo com deficiência."

De acordo com dados do IBGE, o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem

mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de

deficiência, o que corresponde a 8,4% da

população.

Arte e Inclusão: Veja o trabalho de artistas que

trabalham diferentes linguagens

A inclusão na arte passa pela presença de pessoas

plurais em todo o processo criativo, desde o

roteiro, afirma Eduardo Oliveira, ou Edu O., como é

conhecido o dançarino, performer e primeiro

cadeirante a lecionar dança na Universidade

Federal da Bahia, a UFBA. "A partir das nossas

experiências e das nossas especificidades,

contribuímos para a construção de conhecimento",

diz.

A opinião é compartilhada por Priscila Jorge,

coordenadora do Núcleo Dança Aberta, projeto

que promove a democratização da dança para

pessoas com e sem deficiência. Para ela, o convívio

entre pessoas com corpos que têm diferentes

habilidades é essencial no processo de inclusão.

"É a partir do encontro e da experiência que se

transforma a mentalidade das pessoas."

A iniciativa utiliza o método Dance Ability, que a

partir do improviso promove a troca artística entre

os participantes respeitando a linguagem de cada

corpo. O projeto oferece oficinas e cursos, além de

realizar performances e espetáculos para provocar

reflexões sobre um convívio social mais consciente.

Abaixo, veja o trabalho de profissionais de diversas

linguagens da arte.

MÚSICOS

Amanda Lyra

Amanda Lyra, de 31anos, é cantora e compositora.

Nasceu com atrofia muscular espinhal tipo três e é

cadeirante há cinco anos. Em dezembro deste ano,

lançou a música "Sem Reclamar", que questiona o

capacitismo. O elenco do clipe é formado por

pessoas com deficiência, e o vídeo tem legenda em

Libras como recursos de acessibilidade —há

também uma versão com audiodescrição.

Instagram: instagram.com/amandalyraoficial

Billy Saga

O rapper Billy Saga, de 44 anos, é paraplégico e

aborda os direitos das pessoas com deficiência em

suas letras. Seu lançamento mais recente é a

música "Corpo Intruso", inspirada no conceito

homônimo da performer e videoartista Estela

Lapponi, na qual ele cobra por inclusão e

acessibilidade.

Instagram: instagram.com/billysaga/

Site: billysaga.com.br/

Dudu do Cavaco

Dudu do Cavaco, de 31 anos, é músico com

síndrome de Down e, além de cavaquinho, toca

instrumentos diversos, como banjo, pandeiro,

surdo e tamborim. A convivência com Dudu

inspirou Leonardo Gontijo, seu irmão mais velho, a

fundar o Instituto Mano Down, que desenvolve

ações de inclusão e desenvolvimento de pessoas

nascidas com Down.

Instagram:

instagram.com/dududocavacooficial/

Instituto Mano Down:

instagram.com/institutomanodown/

Gabrielzinho do Irajá

Gabrielzinho do Irajá, de 25 anos, é sambista cego.

Lançou dois álbuns: "Ninar Meu Samba" e "Na

Ciranda da Vida". Participou do álbum "Mais Feliz",

de Zeca Pagodinho, compondo a música "Não Vou

Magoar Meu Amor". Na infância, atuou na novela

"América", da TV Globo.

Instagram:

instagram.com/gabrielzinhodeiraja/

Herbert Vianna

Herbert Vianna, de 60 anos, é compositor,

guitarrista e vocalista da banda Os Paralamas do

Sucesso, importante na cena do rock nacional dos

anos 1980 e 1990. Em 2001, ficou paraplégico após

sofrer um acidente. Em quatro décadas, a banda

lançou sucessos como "Meu Erro", "Óculos" e

"Aonde Quer que Eu Vá". O álbum mais recente é

"Sinais do Sim", de 2017.

Instagram pessoal:

instagram.com/herbertvianna/

Instagram da banda:

instagram.com/osparalamas/?hl=pt

Site: osparalamas.com.br/

Kátia

Kátia, de 59 anos, é cantora e compositora cega.

Apadrinhada por Roberto Carlos, fez sucesso nos

anos 1980 com músicas como "Qualquer Jeito",

"Tão Só" e "Lembranças", faixa composta por

Roberto e Erasmo Carlos para o álbum de estreia

de Kátia.

Instagram:

instagram.com/cantorakatia_oficial/

MC Leozinho ZS

Alex Oliveira Santos, o MC Leozinho ZS, é cantor e

compositor de funk consciente. Um de seus

lançamentos mais recentes é "Perante aos Olhos do

Pai", em parceria com outros nove artistas. A letra

aborda capacitismo, desigualdade social e se

inspira nas histórias de outras três pessoas com

deficiência além de Leozinho, que é cego. O clipe

possui legenda em Libras e recursos de

acessibilidade.

Instagram: instagram.com/mcleozinhozs/

ARTISTAS PLÁSTICOS

Fábio Passos

O desenhista Fabio Passos é doutor em filosofia

pela Universidade Federal de Minas Gerais e cursa

pós-doutorado em artes visuais na Universidade

Federal da Paraíba. As obras de Passos, que é

paraplégico, têm o objetivo de dar visibilidade aos

corpos de pessoas com deficiência e questionar o

conceito de corpo perfeito.

Instagram: instagram.com/fabiopassosarte/

Site: fabiopassos.com/

Irmãos Mamedes

O grupo Irmãos Mamedes é formado por Carolina,

Gabriel e Ismael. Os desenhistas são irmãos e têm

autismo. Trabalham juntos, utilizam os mesmos

materiais, mas adotam estilos diferentes. Algumas

das obras do grupo estão expostas no Centro de

Convivência Marcus Matraga, em Belo Horizonte,

até 3 de fevereiro de 2022.

Instagram: instagram.com/irmaosmamedes/

Lucas Luciano

Lucas Luciano é artista plástico e integra a

Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Em

2021, expôs dez obras na galeria Celso Antônio de

Menezes, localizada no Fórum Desembargador

Sarney Costa, em São Luís.

Instagram:

instagram.com/lucaslucianosilva.silva/

Rogério Ratão

Rogério Ratão, escultor e ceramista, é professor do

curso de escultura do programa Igual Diferente, do

Museu de Arte Moderna de São Paulo, desde 2011.

Cria esculturas e peças utilitárias, como vasos e

tigelas. Rogério, que é cego, utiliza o próprio corpo

como referência para dar proporção aos objetos.

Instagram:

instagram.com/atelierrogerioratao/

Site: rogerioratao.com.br/

ESCRITORES

Bartyra Soares

Bartyra Soares é poeta e contista. Em 2015, tomou

posse da 37ª cadeira da Academia Pernambucana

de Letras, tornando-se a primeira pessoa com

deficiência visual a integrar a instituição. Publicou

o primeiro livro, "Enigma", em 1976. Entre outros

títulos, também é autora de "Labirinto das Águas"

e "Três Curvas e Outras Reviravoltas", lançados em

2018.

Marcelo Rubens Paiva

O escritor Marcelo Rubens Paiva ficou famoso com

seu primeiro livro "Feliz Ano Velho", autobiografia

em que narra o cotidiano após o acidente que o

deixou tetraplégico. Publicado em 1982, o romance

foi adaptado para cinema e teatro. Paiva é autor de

outros títulos, como "Ainda Estou Aqui", "Blecaute"

e "Meninos em Fúria".

Instagram:

instagram.com/marcelorubenspaiva/

Markiano Charan Filho

Markiano Charan Filho é especialista em educação

inclusiva pela Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais. Cego, escreveu três livros infantis

que abordam a rotina de uma criança com

deficiência visual: "Rodrigo Enxerga Tudo",

"Rodrigo Bom de Bola" e "Rodrigo na Era Digital".

Instagram: instagram.com/charanfilho/

CÊNICAS

Juliana Caldas

Atriz e modelo, Juliana Caldas estreou na televisão

em 2017, interpretando a personagem Estela, na

novela "O Outro Lado do Paraíso", de Walcyr

Carrasco. A atriz, que tem nanismo, é atuante nas

redes sociais e busca conscientizar seu público

sobre a importância da luta contra o capacitismo.

Instagram: instagram.com/juzinha.caldas/

Estela Lapponi

Atriz, performer e videoartista, Estela Lapponi usa

Libras, audiodescrição e legendas como linguagem

para a criação de suas obras. Lapponi, que tem

hemiparesia, paralisia que atinge metade do corpo,

é autora do curta "ProfanAÇÃO" (2018), que

discute a presença de corpos com deficiência em

peças audiovisuais. Lapponi participou do

seminário Somos Plurais, realizado pela Folha e

pelo Itaú Cultural em dezembro de 2021.

Instagram: instagram.com/estelapponi/

Giovanni Venturini

Giovanni Venturini é ator com participações no

teatro, televisão e cinema. Nascido com nanismo,

lançou em 2017 o livro "Anão Ser" em que conta em

poesia episódios de suas vivências. Na TV, sua

primeira participação foi em 2012, na série

"Família Imperial", do canal Futura. Já no cinema,

Venturini estreou em 2018, com participação em

três filmes, entre eles "Veneza" (2019), de Miguel

Falabella.

Instagram: instagram.com/gioventurini/?

hl=pt

Site: giovanniventurini.com.br/

Ariel Goldenberg

Ariel Goldenberg é ator conhecido por viver o

jovem Stalone no filme "Colegas" (2012), de

Marcelo Galvão. No longa, atuou ao lado de Rita

Pokk, que interpreta Aninha, e Breno Viola, o

Marcio do filme, os três são nascidos com

síndrome de Down. O longa conta a história da

viagem dos três amigos, que partem inspirados

pelo filme "Thelma & Louise" (1991), de Ridley

Scott.

Filme: vimeo.com/453485611

Nando Bolognesi

Luis Fernando Bolognesi, ou Nando Bolognesi

como é conhecido, é ator, palhaço e palestrante.

Foi integrante dos Doutores da Alegria, criador e

diretor do grupo Fantásticos Frenéticos –palhaços

em hospitais psiquiátricos. Com um diagnóstico de

esclerose múltipla, ele conta sua experiência no

espetáculo solo "Se Fosse Fácil, Não Teria Graça".

Site: nandobolognesi.wixsite.com/nando

FOTOGRAFIA

João Maia

João Maia é idealizador do projeto Fotografia Cega,

que oferece palestras e oficinas sobre

acessibilidade e fotografia. Foi o primeiro fotógrafo

com deficiência visual a registrar uma

paralimpíada, no Rio de Janeiro, em 2016. Ele

também marcou presença nas Paralímpiadas de

Tóquio, em 2021.

Instagram: fotografiacega.com.br/

Site: instagram.com/fotografiacega_/

Maria Paula Vieira

Maria Paula Vieira, de 28 anos, foi a primeira

fotógrafa com deficiência física a expor no metrô

de São Paulo, com "Mães Invisíveis", em 2020. A

mostra trata de um assunto pouco falado de

acordo com a artista: o cotidiano de mães que têm

algum tipo de deficiência. Vieira, que é cadeirante,

também foi curadora da mostra "Elas por Elas",

que retrata a diversidade das mulheres brasileiras.

Instagram: instagram.com/maaria_vieira

Teco Barbero

Antônio Walter Barbero, o Teco Barbero, é

fotógrafo, jornalista e tem deficiência visual. Foi

durante a faculdade de jornalismo que ele, que tem

apenas 5% da visão, teve o primeiro contato com a

fotografia. Atualmente, Teco ministra palestras

sobre inclusão na fotografia e realiza cobertura de

eventos.

Instagram: instagram.com/tecobarbero/

DANÇA

Marcos Abranches

Marcos Abranches é coreógrafo e bailarino, autor

de espetáculos como "O Grito", que faz referência à

pintura de Edvard Munch (1863-1944). Sua

trajetória foi retratada no documentário "O Artista

e a Força do Pensamento" (2021), de Elder Fraga,

premiado como melhor filme nacional no 6º

Santos Film Festival, em 2021. O artista, que tem

paralisia cerebral, condição que afeta o sistema

motor, busca explorar sua motricidade específica

para além do nicho de artistas com deficiência.

Instagram: instagram.com/abranchesmarcos/

Geyza Pereira

A professora de balé clássico Geyza Pereira, de 36

anos, ocupa o posto de primeira bailarina na Cia.

Ballet de Cegos Fernanda Bianchini, pioneira no

desenvolvimento de técnicas de ensino de dança

para pessoas com deficiência visual. Na dança há

26 anos, Geyza perdeu a visão na infância por

causa de uma meningite.

Ela já se apresentou em diversos espetáculos,

dentro e fora do Brasil, inclusive no baile de gala

Art of Elysium, em Los Angeles, em 2017, em que

dançou durante uma apresentação do cantor

Stevie Wonder. "Minha mensagem é que devemos

sempre ir em busca dos nossos sonhos, ir além e

ser protagonistas da nossa própria história."

Instagram:

instagram.com/geyzapereira.bailarina

João Paulo Lima

Dançarino, ator e idealizador da plataforma de

Dança e Acessibilidade da Bienal Internacional de

Dança do Ceará, João Paulo Lima, de 41 anos,

investiga processos de dança em que

corporeidades múltiplas se encontram. Ele, que

teve uma de suas pernas amputadas, atualmente é

professor no curso de licenciatura em teatro da

Universidade Federal do Ceará.

Site: producaojplima.wixsite.com/jplima

Edu O.

O artista baiano Eduardo Oliveira, o Edu O., é o

primeiro cadeirante a lecionar dança na

Universidade Federal da Bahia. Pesquisador do

movimento, ele estuda as representações de

corpos que fogem do que é tido como

normalidade. "A dança é uma maneira que

encontro de afirmar quem sou." Edu tem

mobilidade reduzida desde a infância, condição

causada pela poliomielite.

Site: eduo.pb.online/

Instagram: instagram.com/eduimpro/

Daniel Gonçalves

Daniel Gonçalves, de 37 anos, é sócio-proprietário

da produtora Seu Filme e diretor do documentário

autobiográfico "Meu Nome É Daniel" (2018). O

cineasta nasceu com uma deficiência que afeta a

coordenação motora, e no filme narra seu

cotidiano e as investigações genéticas sobre sua

condição, que ainda hoje está sem diagnóstico

preciso.

Instagram: instagram.com/danielgoncalves/

Vimeo: vimeo.com/danielgoncalves

sua assinatura vale muito
Mais de 180 reportagens e análises publicadas

a cada dia. Um time com mais de 120

colunistas. Um jornalismo profissional que

fiscaliza o poder público, veicula notícias

proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à

intolerância das redes sociais e traça uma

linha clara entre verdade e mentira. Quanto

custa ajudar a produzir esse conteúdo?
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Apresentação do espetáculo 'Joy Lab Research' do Núcleo

Dança Aberta, projeto que promove a democratização da

dança para pessoas com e sem deficiência - Gil

Grossi/Divulgação
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Nas redes, mulheres debatem mais do que homens
violência contra mulher
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idosos. Faça isso hoje
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