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g a b r i e l  p r i o l l i

O Brasil é um país enorme, com mais de 
203 milhões de habitantes, e dotá-lo 
de uma infraestrutura escolar de qua-

lidade é um desafio de proporções igualmente 
gigantescas. Por isso mesmo, tendo o país um 
sistema de telecomunicações avançado, que co-
bre integralmente o território nacional, o rádio 
e a TV são ferramentas essenciais no esforço de 
educar a população. Certo? 

Errado. Em 95 anos de rádio e 67 de televi-
são, a radiodifusão brasileira segue em absoluta 
dívida com a educação e nada indica que algum 
dia vá pagá-la. Mesmo tendo todas as condições 
técnicas para produzir audiovisual educativo re-
levante, atraente e eficaz, e estabelecer com o 
público processos efetivos de ensino-aprendi-
zagem, interativos como eles têm de ser. Mes-
mo que a educação seja uma aspiração perma-
nente dos brasileiros, se não para si mesmos, 
para os seus filhos. E mesmo que educar seja a 
principal obrigação, constitucional e infralegal, 
das emissoras de rádio e TV.

Não há texto legal, nem boca de político ou 
radiodifusor, que não afirme a prioridade da 
educação na mídia eletrônica. “A produção e a 
programação das emissoras de rádio e televisão 
atenderão ao princípio de preferência a finalida-
des educativas, artísticas, culturais e informati-
vas”, diz o artigo 221, inciso I, da Constituição 
Federal. “Os serviços de informação, diverti-
mento, propaganda e publicidade das empresas 
de radiodifusão estão subordinados às finalida-
des educativas e culturais inerentes à radiodifu-
são, visando aos superiores interesses do país”, 
confirma o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções (Lei 4117), no artigo 38, alínea “d”.

Mas é tudo letra-morta. Aliás, natimorta. Or-
ganizada para o entretenimento, a publicidade e 

a maximização da audiência e dos lucros, a TV 
comercial sempre foi negligente com o seu de-
ver de educar. Tão negligente que tornou-se ne-
cessário o Estado criar um segmento específico 
de TV educativa, a seu encargo, para fazer ele 
mesmo o que os concessionários privados não 
fazem, ou fazem muito pouco.

O Decreto-Lei 236, que instituiu a radiodifu-
são educativa no país, completa o cinquentená-
rio neste ano. Mas o sistema de emissoras que 
dele nasceu, com quase mil canais em frequên-
cias abertas, cabo ou satélite - federais alguns, 
estaduais a maioria, municipais outros tantos 
- está à míngua em toda a parte. Vive uma cri-
se tão profunda e renitente que sequer ousa se 
afirmar educativo, com raras exceções. Prefere 
usar os termos “TV pública” ou “rádio pública” 
para designar o que faz, de forma a não assus-
tar os seus raros apoiadores com a ideia de que 
possa oferecer ao público essa coisa "chata" de 
educação.

A educação via rádio e TV é um daqueles no-
bres objetivos nacionais que viraram “lei que 
não pegou.” No sistema público e, especialmen-
te, na radiodifusão privada. Segue como um 
projeto a efetivar-se, servindo na prática apenas 
a discursos de boas intenções. Quem sabe acon-
teça nos próximos 50 anos, se ainda houver rá-
dio e TV nesse futuro.  
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