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No ano de 2021, impulsionados pelas discussões geradas durante a Pré-conferência 
Popular da Dança, atividade que antecedeu a 1ª Conferência Livre Popular dos Movimentos 
Culturais da cidade de São Paulo, artistas de diferentes lugares e modos de produção se 
reuniram para pensar e propor o Programa Movimenta Dança SP e Auxílio Viagem voltado 
para todas as danças, em seus variados modos de existir. 

Historicamente, há pouco investimento para a dança, mesmo tendo sido considerada a 
terceira atividade cultural mais praticada no Brasil na última pesquisa que o IBGE realizou no 
ano de 2010. Embora precarizada e invisibilizada por falta de uma política cultural estruturante, 
há uma produção intensa na cidade de São Paulo, reconhecida por sua diversidade. Nesse 
sentido, o que mais motiva esse Projeto de Lei é a constatação de que não existem programas 
que olhem para essa diversidade da dança na cidade. Atualmente, o único aporte 
regulamentado para produções nesta linguagem artística vem da Lei de Fomento à Dança que, 
por ter um recorte específico, é incapaz de contemplar os seus múltiplos modos de existência, 
nem em seu aspecto quantitativo tampouco nos seus variados modos de se expressar. Sendo 
assim, é urgente olhar para a pluralidade de fazeres relacionados à atividade da dança, 
incluindo os eixos formação e memória. Esse Projeto de Lei, portanto, amplia a cadeia 
produtiva e descentraliza o acesso aos recursos públicos. 

Também é importante ressaltar que, nos últimos 5 anos, a Lei de Fomento à Dança 
sofreu uma defasagem brusca em seus valores. Em 2016, destinava-se cerca de 
R$12.600.000,00 (doze milhões e seiscentos mil reais) para este programa. Passados 5 anos, 
no ano de 2021, este mesmo programa recebeu apenas R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 
reais). A demanda aumentou e a verba diminuiu, acentuando a dificuldade de se produzir 
atividades de dança na cidade. 

Ao contemplar diversos estilos e pensamentos de dança que constituem a cidade de 
São Paulo, o Programa Movimenta Dança SP e Auxílio Viagem possibilita o apoio a modos de 
produção que não são atendidos por uma política de subsídios como, por exemplo, as danças 
sociais. Igualmente possibilita que outros públicos se formem, conheçam e acessem diversas 
danças que não encontram espaços suficientes e adequados para serem experienciadas e 
difundidas. Democratiza-se, assim, o acesso e a fruição da sociedade a esta linguagem 
artística. Na mesma direção, ao apoiar ações de expansão da atividade da dança nacional e 
internacionalmente, promove o intercâmbio cultural, pois a cidade de São Paulo recebe muitas 
produções artísticas, no entanto, não tem programas, nem mecanismos que viabilizem que 
suas produções locais sejam difundidas para além da capital paulista. 

Por todo o exposto e destacando que essa discussão se deu a partir de uma 
pluralidade de olhares e vozes, nós, artistas e trabalhadores da dança da cidade de São Paulo, 
entendemos ser urgente que o Poder público valorize e apoie a diversidade da atividade da 
dança em seus diversos eixos de formação, criação, difusão e memória. 

Acolhendo a relevante proposta trazida pelos artistas, dançarinas e dançarinos de 
nossa cidade peço aos meus nobres pares a aprovação desse projeto. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/12/2021, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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