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Um novela conhecida por 
todos e que parece não chegar 
ao capítulo final pode cami-
nhar para um desfecho nesta 
terça-feira, 18, quando a sena-
dora Marisa Serrano (PSDB-
MS) apresentará proposta de 
regulamentação para as carteiras 
de estudantes — que, com o 
documento, podem pagar meia-
entrada em cinemas, shows e 
eventos culturais. O assunto — 
polêmico — ainda deve render 
alguns debates, pois o texto da 
senadora deverá propor cotas de 
30% nas bilheterias para venda 
com esse desconto. Embora a 
proposta inicial visasse o fim do 
benefício estudantil nos fins de 
semana, a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) já promete 
briga: a entidade defende a meia-
entrada sem restrições.

O Projeto de Lei que está 
em tramitação no Senado foi 
proposto pelos senadores Flá-
vio Arns (PT-PR) e Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG) e, depois 
de aprovado na comissão de 
Educação, Cultura e Esporte da 
casa, ainda precisa passar pela 
Câmara dos Deputados, antes 
de chegar à sanção presidencial. 
Apesar disso, já provoca dis-
cussões acaloradas: se por um 
lado a prática facilita o acesso 
cultural dos estudantes, por 
outro encarece esses mesmos 
produtos para toda a população. 
A emissão indiscriminada das 
carteirinhas amplia o problema, 
pois, segundo a Federação Na-
cional das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas (Feneec) e 
entidades representativas de 
produtores culturais, força a 
aumentar o preço de todos para 
“compensar” o abuso. Há tam-
bém, cada vez mais, eventos em 
que “todos pagam meia”, através 
de artifícios como a apresenta-
ção de um folheto ou a entrega 
de um quilo de alimento, o que 
acaba anulando os benefícios dos 
estudantes.

Pontos importantes como a 
emissão de fonte única e a ga-
rantia do direito à meia-entrada 
apenas a estudantes universitá-
rios e dos ensinos médio e fun-
damental são consenso entre as 
partes. A impressão deverá ser 
feita pela Casa da Moeda, o que 
deverá acabar com a falsificação 
das carteiras.

No entanto, não há consenso 
no ponto central da questão: o 
sistema de cotas nas bilheterias 
sem restrição de dias. Para 
a relatora, Marisa Serrano, a 
melhor maneira é assegurar o 
benefício aos estudantes, que 

têm o direito durante todos os 
dias da semana, fins de semana 
e feriados, porém resguardando 
ao empresário do setor traba-
lhar com uma cota de 30% da 
disponibilidade de lugares para 
este fim. No entendimento da 
senadora, essa ponderação visa 
resguardar o direito de todas as 
partes e, no seu entendimento, 

não retira o direito de ninguém. 
Ela, que ainda não redigiu o tex-
to final, disse que até terça-feira 
poderá ampliar esse percentual 
para 40% dos ingressos. “Vamos 
aproveitar o consenso em torno 
da moralização na emissão das 
carteirinhas e assegurar esse 
avanço para os consumidores de 
cultura do País”, destacou.
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Mas, se para a relatora tudo 
parece estar contemplado no 
seu substitutivo, para a UNE 
não há como levar adiante uma 
proposta que tira um direito 
adquirido dos estudantes de 
todo o Brasil. A presidente da 
entidade, Lúcia Stumpf, destaca 
que ter acesso à cultura é um 
complemento aos estudos. Para 
Lúcia, o problema da emissão 
indiscriminada de carteirinhas 
teve uma solução apontada pela 
UNE, que também vê a falsi-
ficação como um problema e 
acredita que o controle rigoroso 
deve moralizar a identidade dos 
estudantes. Mas ela questiona 
por que estabelecer cotas se 

não há um registro de que os 
empresários do segmento estão 
perdendo. Para ela, assim como 
a UNE, o setor precisa apontar 
meio de controle e fiscalização 
sobre suas bilheterias para jus-
tificar esse argumento.

“A UNE apresentou a solu-
ção para o fim da falsificação 
das carteirinhas. Acreditamos 
que isso deverá reduzir o nú-
mero de ‘estudantes’, o que 
conseqüentemente acabará 
com o excesso de público pa-
gando meia, e os empresários 
terão uma realidade justa sem 
que os estudantes percam seus 
direitos”, afirmou.

Alexandra Bicca
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