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A Semana da Dança tem, por objetivo, proporcionar atividades de dança para a 
população nas diversas regiões da cidade. 

A dança é uma arte de movimento e ritmo e caracterizando-se, tanto pelos movimentos 
previamente estabelecidos (coreografia), ou improvisados (dança livre). 

Ela pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. 

Juntamente com o teatro e a música, a dança compunhas as principais artes cênicas 
da Antiguidade. 

Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento, com ou sem 
ligação musical, para um determinado público. Sendo fundamental e considerada uma das 
mais antigas formas de expressão, como nos relata Strazzacappa (2001) existe desde os 
tempos do homem primitivo, isto está constatado pelas pinturas encontradas nas cavernas. 

A dança é arte, uma arte que expressa emoção, concentração, espontaneidade, 
imaginação, entre outros aspectos relevantes a comunicação e interpretação do ser humano. É 
uma forma de expressão única em cada indivíduo, cada um a vê e a prática de forma 
individual, mas interagindo com o outro. 

Além de promover a socialização, são inúmeros os benefícios físico e mental 
decorrentes da dança, a começar pela alegria daqueles que a praticam, sendo visível a 
melhora no estado de ânimo. 

Dançar durante 30 minutos, ao menos três vezes por semana, é um exercício físico 
que, além de trabalhar ritmo e coordenação, melhora o sistema cardiovascular como um todo, 
facilitando a circulação do sangue. Além disso, tem efeitos positivos no sistema respiratório. A 
pessoa se sente mais bem disposta e com mais energia. 

Outro benefício físico da dança é o fortalecimento dos músculos e ossos, aumentando 
a resistência. Isso sem contar a flexibilidade, já que a atividade trabalha com diferentes grupos 
de músculos, ajudando a manter o corpo livre de lesões. 

Dançar também favorece a perda peso, corrige más posturas, que trazemos de uma 
rotina sedentária ou de várias horas seguidas no trabalho. E, quando se fala em memória, é um 
excelente instrumento para prevenir a demência associada ao envelhecimento. 

A música desperta emoções e os movimentos da dança ajudam a expressá-las de 
forma natural e sem inibição. Dançar ajuda a canalizar, inclusive, emoções negativas como a 
raiva e a angústia, contribuindo para um controle saudável da carga emocional. 

É um importante recurso para se sentir mais autoconfiante, pois ajuda a vencer medos, 
como o da exposição. A cada novo passo aprendido, a cada nova coreografia decorada, um 
logro é alcançado. Isso reforça a sensação de segurança, o sentimento de ser capaz. Toda 
essa satisfação conseguida na dança acaba se refletindo em outras esferas da vida da pessoa. 

Um dos efeitos da dança é a regulação da produção de serotonina e dopamina, dois 
neurotransmissores estreitamente ligados ao quadro de depressão. Dançar deixa a pessoa 
feliz e bem disposta, tendo efeitos terapêuticos contra o stress, a ansiedade e a depressão. 

Fonte: MundoPsicologos.com 
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Por tratar-se de iniciativa permeada de tão nobres propósitos, conto com o apoio dos 
meus nobres pares para sua aprovação. 
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