
Não cabe na mesada  
Josy Fischberg 
 
Preços de ingressos de cinema, teatro e show são considerados injustos  
 
‘‘Avatar” em 3-D, no cinema Leblon: R$ 28. Show do Coldplay na Apoteose: R$ 250. Peça 
“Restos”, com Antônio Fagundes, em cartaz no Teatro dos Quatro: R$ 80. Conseguir fazer 
várias atividades culturais bacanas ao longo do mês, mesmo com a carteira de estudante 
reduzindo essas cifras pela metade, tem preço, sim. E o valor vai muito além do que o 
brasileiro de 16 a 24 anos está disposto a pagar. Uma pesquisa feita pela Fecomércio-RJ 
(Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo), sobre o consumo de bens culturais no 
país, em 2009, mostrou que R$ 10 é o preço que os jovens acham justo pagar por uma sessão 
de cinema; R$ 18, por um show; e R$ 16, por uma peça (leia mais nos quadros nesta página). 
 
A mesma pesquisa mostra que cerca de 37% dos garotos e garotas entrevistados não fizeram 
esses programas uma vez sequer no ano passado, não leram livro algum, não foram a nenhum 
espetáculo de dança ou exposição. 
 
Paguei pelo Coldplay com muita dor no bolso, mas adoro a banda, não tinha jeito. Foi da grana 
que ganho no estágio, não tive que me endividar, ainda mais porque pago com carteira de 
estudante. Gasto mesmo em show, sou mais ligado em música. Pagaria ainda mais, o dinheiro 
que fosse, para assistir a um show dos Beatles, se isso fosse possível  brinca o estudante 
André Queiroz Ramalho, de 21 anos. 
 
André nem sabe, mas faz parte de uma maioria. Show de música é a atividade cultural 
preferida dos jovens ouvidos na pesquisa, explica o economista Christian Travassos, da 
Fecomércio. Em segundo lugar, vem cinema. 
 
E ninguém melhor para falar sobre essa preferência do que o estudante Marçal Garcia Viana, 
de 19 anos, que no ano passado contabilizou cerca de cem idas a sessões dos mais diversos 
filmes. 
 
Sou cinéfilo. Vou sem culpa por gastar dinheiro, é o que eu mais gosto de fazer. Claro que vou 
muito nos dias de promoção e evito cinemas mais caros. O Estação Gávea, que fica do lado da 
PUC, onde estudo, acho caro. Fico no circuito Estação Botafogo, Espaço de Cinema, Arteplex e 
Cinemark, que tem uma sessão que chega a custar R$ 2, com carteira de estudante  diz 
Marçal, encontrado pela reportagem da Megazine em plena terça feira, às 15h, entrando em 
uma sessão do filme “Educação”. 
 
Ainda assim, o interesse dos jovens por cinema e outros programas culturais, como peças 
teatrais, exposição de arte e espetáculo de dança, vem caindo desde 2007, quando a pesquisa 
foi feita pela primeira vez. 
 
Há três anos, o índice de jovens que não haviam frequentado nenhuma das opções culturais 
listadas por nós era de 25%. Pulou para 33%, em 2008, e agora já está em 37%. Ao mesmo 
tempo, a proporção de jovens com acesso à internet aumentou de 54% para 69% nesse 
mesmo período, índice que percebemos em outra de nossas pesquisas. 
 
Não é mera coincidência  explica o economista Christian Travassos. Com a palavra, o 
estudante Michel Carvalho, de 22 anos. 
 
Tenho uma amiga que baixa tudo pela internet. Ela vê todos os filmes em casa, diz que nem 
precisa ir mais ao cinema. 
 
Tem gente que baixa espetáculos da Broadway, livros... Sai mais barato  diz ele, um “viciado 
assumido” em teatro. 
 
Acho que gasto uns R$ 80 por mês só em musicais. Assisti a “O despertar da primavera” duas 
vezes. Só para ver “Hairspray”, gastei R$ 50. Isso tudo com carteira de estudante. 



Mas nem só o tal do “caro” faz com que os jovens se desliguem das atividades culturais. 
Vitoria de Assis Pacheco Morais, de 15 anos, adora ir ao cinema e lê pelo menos um livro por 
mês. Mas a falta de companhia dos amigos a deixa a léguas de distância de programas como 
teatro e exposição. 
 
O pessoal da minha idade não curte muito teatro, fecham a cara quando alguém dá essa ideia. 
Aí não dá para ir sozinha, né? 
 
Exposição de arte é outro programa que as pessoas da minha idade só fazem com a escola. Se 
bem que outro dia fui com meus pais à mostra do Vik Muniz e amei  conta ela. 
 
Para Travassos, a falta de hábito dos jovens para alguns programas culturais também chama a 
atenção. 
 
Cerca de 34% dos que disseram não ter ido a show algum afirmaram que foi por falta de 
hábito. O mesmo aconteceu com o cinema. São dados que não podemos desprezar. 

 
 
No Brasil é mais caro  
William Helal Filho 
 
Brasileiro que gosta de música tem que morrer numa grana para ver shows internacionais. O 
ingresso mais barato para o Coldplay, domingo passado, custava R$ 250 (inteiro). Em Buenos 
Aires, o mesmo show tinha entradas a partir de cem pesos (menos de R$ 50). Até nos EUA a 
turnê da banda britânica custou menos quando passou por lá, ano passado. Os ingressos na 
terra do Tio Sam giraram em torno de US$ 100 (algo como R$ 180). 
 
Está certo que, por aqui, tem a lei da meia entrada, e os produtores de eventos em geral se 
dizem obrigados a jogar os preços das entradas nas alturas para que o evento dê lucro. Mas, 
ainda assim, muita gente se pergunta para que tanto sal. Outro exemplo recente: os ingressos 
para os últimos shows de Madonna no Maracanã, em 2008, ficaram em quarto lugar na lista 
dos mais caros da turnê “Sticky & sweet” pelo mundo. Ficavam atrás apenas dos preços de 
Viena, Düsseldorf e Londres. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 mar. 2010, Megazine, p. 9-10. 


