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Introdução: O UnilesteGYM é um festival de ginástica e dança que envolve
professores e alunos do  Curso de Educação Física na preparação de um espetáculo
realizado semestralmente no Teatro João Paulo II. Esse projeto oportuniza a vivência
prática de conteúdos abordados em sala contribuindo para a formação acadêmica e
profissional dos estudantes, enquanto cumpre papel social e cultural ao promover
momentos de lazer que valorizam as manifestações artísticas. O perfil dos espectadores
e a qualidade do evento influenciam no alcance de tais metas, sendo crucial a análise
destes para garantir a adesão dos alunos e a satisfação da platéia. Objetivo: Identificar
o perfil dos espectadores do unilesteGYM e analisar a percepção subjetiva dos mesmos
quanto à qualidade do espetáculo realizado no dia 04 de junho de 2011.  Metodologia:
A amostra foi composta por 133 espectadores que responderam ao questionário
anonimamente após o espetáculo. Foi elaborado questionário para pesquisa de opinião
contendo 08 questões: idade, sexo, motivo de ida ao espetáculo, número de vezes que
assistiu ao evento, se é estudante ou funcionário do UnilesteMG, familiar de estudante
ou de funcionário ou morador da comunidade. As apresentações e a organização foram
avaliadas em Muito Bom; Bom; Ruim ou Muito Ruim, foi perguntado também a
importância do evento e se desejavam fazer alguma sugestão ou reclamação. Para
análise dos dados foi utilizada estatística descritiva através do programa Excel for
Windows Resultados: A idade média dos espectadores foi de 29,66±12,74 anos
(mínimo de 13, máximo de 76 anos).  52% eram Mulheres e 38% Homens, 10% não
responderam. 48% dos pesquisados estudam na instituição, 39% são familiares de
alunos, 5% são familiares de funcionários, 3% são funcionários do UnilesteMG e 1%
moram na comunidade local, 0,7% são ex-alunos e 2% não responderam. 36% foram
ao espetáculo para participar das apresentações, 32% para assistir familiares, 17% para
conhecer o projeto e 15% porque gostam do evento. 40% assistiram ao UnilesteGYM
pela primeira vez, 26% pela segunda, 21% já assistiram quatro vezes ou mais e 13%
estavam lá pela terceira vez. As apresentações foram consideradas Muito Boas por
78% dos pesquisados e Boas por 17%, 5% não opinaram. A organização do evento foi
avaliada em Muito Boa por 70% dos participantes, em Boa por 19% e Ruim por 1%,
10% não opinaram. O evento foi considerado importante por 73% da amostra. Apenas
20% da amostra sugeriram mais apresentações e divulgação do evento. Enquanto
somente 5% reclamaram da iluminação do espetáculo. Conclusão: O público do
espetáculo é formado principalmente por alunos e seus familiares, em sua maioria
mulheres, que demonstram gostar do evento prestigiando-o diversas vezes. O evento
foi considerado Muito Bom, no entanto as reclamações quanto à iluminação, devem
ser avaliadas com intuito de evitar tal problema nas próximas edições.
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