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JUSTIFICATIVA - PL 0522/2015 
A presente propositura visa incluir no calendário oficial do município de São Paulo, o 

dia do Breaking a ser comemorado em 30 de março e, estimular a sua concretização com o 
apoio do Poder Público. 

O Breaking corresponde a uma linguagem corporal da cultura Hip Hop, criado por 
negros e latinos. B-Boying ou B-Girling ou ainda Breaking, são as denominações corretas para 
este estilo de dança que surgiu entre os anos de 1975 e 1976, no bairro do Bronx, em Nova 
York. 

O termo Break surge das músicas tocadas por DJ's nas Block Partys (festas de rua) 
que tinham como fonte o Soul, Funk, o Jazz e músicas Latinas. O Break Boy ou Break Girl 
origina-se do termo Break (Quebrar), que ficaram conhecidos como B.Boy e B.Girl, por 
dançarem no break da música. Break (B) é o trecho de maior impacto de uma música, ou seja, 
a "batida". Por isso, B. Boy ou B. Girl são aqueles que dançam no Beat (batida) da Música. 

Dentro deste contexto também surgiram outros estilos de dança que são: 

1. Looking, (originalmente chamado Campbellocking Dance) trata-se de um estilo de 
dança (funk) e dança de rua associadas ao Hip Hop. Don Campbellock criou este estilo no final 
dos anos 1960 em Los Angeles (E.U.A.). 

2. Pooping é uma dança que surge no funk original estadunidense, e faz parte da 
cultura Hip-Hop. Surgiu em Fresno, Califórnia, na década de 1970. Boogalo Sam é conhecido 
por ser o criador do Boogalo, Popping e do Electric Boogaloo Style. 

3. Kumper nasceu em Los Angeles e foi muito praticada nos chamados "Rachas de 
Rua" onde as famílias (como são chamados os grupos de dançarinos de krump) se enfrentam. 

4. Freestyle significa estilo livre e improviso. A expressão se deve ao fato desta 
modalidade de dança ser baseada em toda a forma de Social Dance ou em todos os estilos 
Street Dance. Portanto é um termo que se aplica a qualquer dança, inclusive às danças do Hip 
Hop. 

No Brasil, o breaking e os outros estilos de dança citados, foram e são instrumentos de 
grande valia para o empoderamento, profissionalização, autoestima e diversão da juventude, 
em especial para os jovens das regiões periféricas, praticantes, pesquisadores e apreciadores 
destas danças. 

É importante citar a relevância destas danças também nos aspectos voltados à 
manutenção da saúde, como a prevenção de doenças e a promoção de qualidade de vida da 
nossa juventude, que na maioria das vezes não dispõe de um sistema de saúde eficaz ou que 
o alcance. As danças também contribuem na esfera educacional, pois enriquecem os valores 
do indivíduo praticante, e o desenvolve nos aspectos mentais, relacionados à atenção, à 
memória, ao raciocínio e à imaginação e, de forma gradativa desperta o interesse para a 
pesquisa; na esfera social é importante, por instigar o indivíduo em suas relações interpessoais 
e valores morais ao trabalhar a cooperação, a disciplina, a autoconfiança e a perseverança. 

Outra grande contribuição que está dança proporciona é o fortalecimento da identidade 
cultural da juventude, que por falta de acesso ou de outros motivos desconhece sua história e 
raízes. 



A data, 30 de março, representa o final de um ciclo - o mês do Hip Hop, assim a sua 
importância tem grande relevância para a sociedade em geral e, mais ainda, para os B-boys, 
B-girls e praticantes do Breaking. 

Diante da relevância da matéria e da justiça de que se reveste, espero contar com o 
apoio dos Nobres Pares na aprovação desta meritória iniciativa. 
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