
O impacto econômico e 
social do analfabetismo 

A despeito dos avanços verificados 
nas duas últimas décadas, o ensino 
brasileiro, em especial no tocante às 
escolas públicas, segue abaixo de um 
padrão de excelência congruente 
com a meta nacional de desenvolvi-
mento. O problema está 
muito evidente no Anuário 
Estatístico 2010 da Cepal 
(Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe), 
que acaba de ser divulgado. 
O estudo desse importante 
organismo das Nações Uni-
das mostra que, em nosso 
país, a proporção de pessoas 
analfabetas é de 9,6%, acima 
da média de 8,3% registrada 
na região. 

O índice leva em conside-
ração os maiores de 15 anos 
incapazes de ler ou escrever, 
com clareza e entendimen-
to, um relato simples e breve de sua 
própria vida cotidiana. Ou seja, indi-
víduos absolutamente desprepara-
dos para quaisquer postos de traba-
lho na economia contemporânea e 
totalmente excluídos do acesso à es-
crita e à leitura, essencial à formação 
mínima de todo cidadão. 

Para se compreender de maneira 
mais clara a gravidade da situação 
apontada no relatório da Cepal, é im-
portante cruzar os seus dados com 
informações da pirâmide demográfi-
ca nacional e alguns números do 

mercado da cadeia produtiva da co-
municação gráfica. Com base na po-
pulação atual de 190.732.694, os 
maiores de 15 anos (cerca de 89% do 
total, segundo o Censo 2010 do IBGE) 
são 169,75 milhões de habitantes. Se 
9,6% destes não sabem ler e escrever, 
o número de brasileiros alijados des-
se direito essencial é de 16,3 milhões 
de pessoas. 

Os reflexos mercadológicos dessa 
lamentável realidade não são menos 

graves. Se cada um desses brasileiros 
excluídos da sociedade do conheci-
m e n t o soubesse ler e comprasse 
apenas e tão somente um livro por 
ano, o impacto nas vendas das 16,3 
milhões de unidades seria de quase 
4,5%, considerando a comercializa-
ção total de 370 milhões de exempla-
res/ano, apontada na edição mais 
recente da Pesquisa de Produção e 
Vendas do Mercado Editorial, reali-
zada pela FIPE para a CBL e o SNEL. 
Caso cada uma dessas pessoas com-
prasse apenas dois cadernos por 

ano, ou seja, 32,6 milhões de exem-
plares, uma gráfica de grande porte 
especializada nesse segmento teria 
de trabalhar 46 dias, em período in-
tegral e utilizando toda a sua capaci-
dade instalada (cerca de 700 mil uni-
dades/dia), somente para atender a 
essa demanda específica. 

Numericamente, os contingentes 
representados pelos brasileiros anal-
fabetos são equivalentes à população 
integral do Chile ou da Holanda. As-

sim, incluí-los no mercado 
de consumo de todos os 
bens, produtos e serviços ao 
alcance de quem sabe ler e 
escrever significaria criar no 
próprio Brasil um mercado 
do tamanho do existente 
naqueles dois países. Na 
ponta da produção, o garga-
lo do ensino também apre-
senta conseqüências dano-
sas, considerando o apagão 
de mão de obra explicitado 
de modo crescente por vá-
rios setores de atividade. 

O flagelo do analfabetis-
mo e a escolaridade de babea 

qualidade transcendem, portanto, à 
questão social da exclusão, já sufi-
cientemente grave. É um problema a 
ser enfrentado com firmeza e eficácia 
pelas políticas das prefeituras, Esta-
dos e União, constitucionalmente 
responsáveis pela educação pública 
universal. A sociedade também pre-
cisa atuar no âmbito dessa meta, co-
mo têm feito as entidades de classe 
do setor gráfico, mobilizadas em prol 
da melhoria da formação de profis-
sionais para o setor e da excelência 
do ensino no País. 
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