
Fernanda Bianchini Saad 

 

Descrição: foto da Fernanda Bianchini sorridente, segurando o livro “Olhando para as 

Estrelas”.  

 Biografia 

 Fernanda é bailarina formada pela Escola Municipal de Balé de São Caetano do Sul e 

pela Escola de Balé da Fundação Artes na mesma cidade. Fisioterapeuta formada pela 

Universidade Bandeirante em São Paulo, fez MBA em Reeducação Postural Global Ph 

Souchard (GPR) com níveis avançados de coluna cervical, escoliose, Streching Global 

Activity (SGA) e lesão articular. Seu mestrado pela Universidade Mackenzie de São 

Paulo, foi baseado no Transtorno do Desenvolvimento, e a tese "Ballet Clássico para 

Deficientes Visuais: Método Fernanda Bianchini" foi oficialmente publicada e 

patenteada em 2005. Fernanda ministra cursos e workshops para profissionais da dança 

e outras áreas atuação, formando e capacitando através de seu método o exclusivo para 

pessoas com todos os tipos de deficiência. Fundadora da Associação Fernanda Bianchini, 

onde atua como voluntária há mais de 25 anos a instituição oferece cursos gratuitos de 

Ballet Clássico, Sapateado, Dança de Salão, Teatro e outras modalidades da dança e 

expressão corporal para crianças, adolescentes, adultos e idosos com todos os tipos de 

deficiência. Atualmente possui mais de 500 alunos desde os 3 anos até terceira idade. É 

responsável pela Cia. Ballet de Cegos a única companhia de ballet profissional no mundo 

formada por bailarinas cegas. Fernanda já participou com a Cia. Ballet de Cegos em 

muitos festivais e espetáculos nacionais e internacionais. Entre 2005 e 2008 Fernanda 



fez parte do grupo de jurados do famoso programa da TV Globo “Dança dos Famosos” 

apresentado todos os domingos no Domingão do Faustão. Fernanda dá palestras em 

grandes empresas brasileiras e multinacionais e leva apresentações da Cia. Ballet de 

Cegos em treinamentos e encontros motivacionais para grandes plateias de todos os 

níveis hierárquicos. Fernanda também trabalha como fisioterapeuta em sua própria 

clínica em São Paulo, a FisioBianchini, onde atende principalmente à pacientes com 

traumas graves. Fernanda tem 42 anos, é natural de São Caetano do Sul, onde morou 

com seus pais, Antonio Clovis Bianchini e Vera Lucia Coneglian Bianchini até casar-se em 

2007 com o empresário Maurice Saad Junior. Atualmente ela mora em São Paulo com 

seu marido e seus três filhos, Maurice Saad Neto (12) e Thiago Bianchini Saad (10) e 

Beatriz Bianchini Saad (6). 

 

 

www.associacaofernandabianchini.org 


