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O conhecimento depende da experiência no corpo, pois a primeira relação com este 
conhecimento é física. Portanto dançar é trazer novas experiências para esse corpo. 
E se relacionar com o mundo de forma diferente.  
A dança proporciona ganhos psicológicos e emocionais como auto confiança e auto 
estima, além da melhoria da própria saúde, pois melhora os sistemas 
cardiovascular e respiratório, aumento da circulação sanguínea, ajudando no 
controle da pressão arterial; fortalece os músculos e abdômen diminuindo a 
probabilidade de dores na coluna. É liberada uma substância chamada “Endorfina”, 
causando sensação de alegria e prazer; todos esses fatores influenciam 
diretamente no desempenho das pessoas em suas vidas e no trabalho. Incentiva a 
imaginação e o contato com um mundo lúdico e desenvolvimento criativo, 
qualidades indispensáveis aos profissionais de hoje.  
Seres humanos mais felizes e com consciência de trabalho em grupo, são melhores 
profissionais. O objetivo da “Semana Municipal da Dança” e levar ao grande público 
(que em sua maioria não tem contato algum com dança) a prática desta arte 
milenar e todos os seus benefícios (educação e desenvolvimento humano).  
Já existem atividades relacionadas a práticas musicais nos serviços da rede pública 
de saúde, proporcionando novas perspectivas terapêuticas e já é comprovando a 
sua eficácia na reabilitação, prevenção e promoção da saúde. Este também é o 
objetivo do nosso projeto que usa como ferramenta esta arte maravilhosa e tão 
influenciadora na vida do ser humano a milênios. Existem trabalhos semelhantes 
em diversos países do mundo e até mesmo aqui no Brasil a dança já tirou milhares 
de jovens das ruas.  
A dança assim como as demais artes é uma manifestação humana que respeita o 
homem na sua integridade, porque reflete suas dores e prazeres, alegrias e 
tristezas, revelando assim o intimo de sua existência. O presente projeto de lei 
objetiva incentivar e trazer a prática da dança, em suas diferentes modalidades, 
para o campo das políticas públicas no Município de São Paulo, em benefício dos 
cidadãos e cidadãs, em diferentes faixas etárias.  
 


