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Introdução: A dança é um dos conteúdos curriculares que devem ser abordados pela
educação física escolar, por isso os graduandos em educação física têm disciplinas e
atividades acadêmicas associadas à mesma. O EducaDança é uma excelente
oportunidade para os alunos matriculados na disciplina Atividades Rítmicas e Danças
Folclóricas desenvolverem o aprendizado adquirido com o intuito de estimular a
prática e o gosto pela dança, valorizando suas diversas modalidades e demonstrando à
comunidade atividades desenvolvidas pelos estudantes durante o período letivo. O
espetáculo é realizado semestralmente sendo importante a análise de sua qualidade e
da opinião da plateia sobre o mesmo. Objetivo: Investigar o perfil dos espectadores do
EducaDança-Unileste e evidenciar a percepção subjetiva dos espectadores quanto à
qualidade deste espetáculo.  Metodologia: Estudo descritivo, transversal, com coleta
em campo e análise quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do
Unileste (Parecer: 1.422.498 de 24/02/2016). Os voluntários foram recrutados entre os
350 espectadores do 3º EducaDança no teatro João Paulo II do Unileste, adotando-se
como critérios de inclusão: assistir ao espetáculo; mínimo 18 anos de idade; saber ler e
escrever. Utilizou-se questionário autoaplicável, elaborado pelos pesquisadores com
perguntas sobre idade, sexo, cidade onde moram, se são funcionários ou estudantes da
instituição, amigos ou parentes dos estudantes, o que acharam da organização do
espetáculo e das coreografias apresentadas. Sendo realizada estatística descritiva.
Resultados: Estes resultados são parciais referentes à amostra de 50 voluntários. Os
dados indicam que a idade média dos espectadores foi de 30,18 ± 9,6 anos (mínimo:
18; máximo: 60), sendo a maioria do sexo feminino (n = 29; 58%). 18 residiam em
Timóteo (36%), 15 em Ipatinga (30%), 15 em Coronel Fabriciano (30%), 1 em Ipaba
(2%) e 1 em Jaguaraçu (2%). A maioria era parente de alguém que estava se
apresentando (n = 26; 52%), 13 eram amigos de algum estudante (26%) e 11 eram
estudantes do Unileste (22%). A grande maioria assistiu ao espetáculo pela primeira
vez (n = 35; 70%), mas alguns assistiram pela segunda (n = 9; 18%) e terceira vez (n =
6; 12%). A organização do evento foi considerada muito boa por 42 voluntários (84%)
e boa por 8 (16%), já as coreografias apresentadas foram consideradas muito boas por
38 voluntários (76%), boas por 11 (22%) e ruins por 1 (2%). De acordo com os
espectadores os graduandos apresentam-se no espetáculo porque gostam de dançar (n
= 26; 52%), porque desejam superar-se (n = 19; 38%), porque são avaliados (n = 4;
8%) e porque querem exibir-se (n = 1; 2%). Conclusão: Conclui-se que o público do
EducaDança é predominantemente constituído por mulheres, parentes dos graduandos,
residentes da região do Vale do Aço, sendo as coreografias e o espetáculo
considerados de boa qualidade. Recomenda-se a continuidade desta análise para
garantir a melhoria constante do evento.
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