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Palavra da Presidência 
e da Superintendência

Sobre a 
Fundação Dorina 

Em um ano repleto de desafios e 
obstáculos, tivemos que rever planos, 
readaptar ações e reencaminhar 
rotas. Mas a Fundação Dorina Nowill 
para Cegos conseguiu, por meio da 
força de seu capital humano, manter 
as atividades e a conexão com a 
nossa comunidade. Trabalho que foi 
ainda mais essencial às pessoas com 
deficiência visual, com a questão do 
vírus e do isolamento social.

Durante o ano, realizamos 18.023 
atendimentos, presenciais e online, 
a 710 pessoas, nos programas de 
Habilitação e Reabilitação. Por meio 
das videoconferências, pudemos estar 
ainda mais próximos do dia a dia das 
pessoas atendidas e de suas famílias, 
prestando um serviço voltado para as 
necessidades específicas de cada um. 

Para que isso fosse possível, 
mantivemos nosso relacionamento 
com patrocinadores e apoiadores e 
também conquistamos novos apoios 
importantes, como a parceria com 

o Google e a Claro, que doou 329 
telefones com acesso a internet em 
2020, para que pudéssemos continuar 
atendendo pessoas.

Garantimos a segurança para que 
a nossa equipe de gráfica seguisse 
trabalhando para assegurar a produção 
de livros, em especial os do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) em 
braille, essencial para a acessibilidade 
das crianças com deficiência visual 
nas aulas, presenciais e online. Ao 
todo, a gráfica produziu 89.025 livros 
em 2020.

Buscamos nos adaptar às novas 
realidades e seguimos aprimorando 
nossos processos e serviços, sempre 
com foco na nossa missão.

Francisco H. Della Manna
Presidente do Conselho de Curadores

Alexandre Munck
Superintendente executivo

Levar dignidade e inclusão ao maior 
número possível de pessoas com 
deficiência visual é, há mais de sete 
décadas, o objetivo maior da Fundação 
Dorina Nowill para Cegos.

Quando ficou cega, aos 17 anos, Dorina 
não desistiu de estudar e ler. Por isso, 
sua primeira luta foi para ter mais 
livros em braille no país, de onde surgiu 
a Fundação para o Livro do Cego no 
Brasil, em 1946. A partir dessa missão, 
surgiram outras, como a inclusão das 
pessoas com deficiência na sociedade. 
E a Fundação atravessou os anos 
inovando, evoluindo e trabalhando 
em diversas áreas na proteção desse 
público. Na produção editorial, hoje 
não são feitos apenas livros em braille, 

mas também audiobooks, livros com 
fonte ampliada e em formato digital 
acessível. No atendimento a pessoas 
com deficiência visual, oferece 
atividades de reabilitação e educação 
especial, atendimento psicológico, 
programas de empregabilidade, 
fisioterapia, com foco na autonomia.

Em 2021, ano em que a Fundação 
comemora 75 anos, ela ocupa uma 
posição de reconhecimento no 
Brasil e no exterior pelo trabalho que 
realiza com excelência. Mas segue 
acompanhando as tecnologias e 
inovações, para que possa continuar 
atendendo seu público de forma 
integral.

Saiba mais sobre a Fundação em: 

fndc.org/dorina



Cenário da 
deficiência visual 

178%
6,5 milhões

A cada 5 segundos, 
uma pessoa se torna cega 
no mundo. A estimativa 
é que, até 2050, os casos 
de deficiência visual no 
mundo cresçam

No Brasil, são

de pessoas com deficiência visual (500 
mil cegos e 6 milhões com baixa visão), o 
equivalente à população de todo o Reino Unido. 

A deficiência visual é a mais comum no Brasil, 
atingindo mais de 3% da população 
de 210 milhões de habitantes.

80% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis 
se diagnosticados a tempo.

(Fonte: OMS)

(Fonte: World Report on Disability 2010 e IAPB 
Vision Atlas 2020)

(Fonte: Censo IBGE 2010)

253
36 milhões de cegos

No mundo, há

milhões de pessoas com deficiência 
visual, sendo

e 217 milhões com baixa visão (30% 
ou menos de visão no melhor olho).
(Fonte: OMS)



Acesso à Informação

Acesso à Autonomia

Hardware for Good

89.025

710

3.213
397

livros produzidos e distribuídos 
gratuitamente, em formatos 
diversos: áudio, digital acessível, 
fonte ampliada e braille.

Em parceria com o Google e a Claro, foram entregues 329 telefones 
celulares com acesso à internet para as pessoas atendidas pela Fundação 
Dorina que participam dos programas de Habilitação e Reabilitação, 
para garantir os atendimentos à distância, promovendo a inclusão e 
acessibilidade às pessoas com deficiência visual. A meta é atingir a entrega 
de 1.500 aparelhos até o fim de 2021.

pessoas habilitadas e reabilitadas.

bibliotecas, escolas e organizações 
beneficiadas com livros em formatos 
acessíveis;

títulos produzidos;

Publicações, palestras e cursos levam conhecimento e contribuem com a inclusão.

Ferramentas para dar mais independência às pessoas cegas ou com baixa visão.

18.023
atendimentos realizados 

às pessoas com deficiência 
visual e suas famílias



Acesso à Educação

Acesso ao Trabalho

7.153

39

4.780

60

2.750

850

2.373

199

59

professores impactados por palestras, cursos 
presenciais e videoaulas;

alunos qualificados nos cursos de Informática e 
Massoterapia;

professores da rede pública participaram das 
palestras e workshops;

pessoas incluídas no mercado de trabalho, com 
impacto em cerca de 400 pessoas (família e 
comunidade);

pessoas da sociedade civil acompanharam 
as lives e palestras promovidas pela área de 
Educação Inclusiva da Fundação Dorina;

profissionais de 32 empresas participaram da 
sensibilização sobre inclusão de pessoas com 
deficiência visual no ambiente de trabalho;

novos usuários no site Trocando Saberes;

atendimentos a clientes, para revisão de currículos e 
orientação para entrevistas online, identificação de 
oportunidades de trabalho, entre outras orientações.

espaços educacionais atendidos em pesquisas 
(TCC, dissertações e teses) de escolas, 
faculdades e universidades.

Ações inclusivas e acolhedoras garantem educação para pessoas com deficiência visual

Conexão entre empresas e clientes promovem formação e oportunidade a quem precisa

Aplicação de Recursos

50%

38%

5%

5%

0,3%

ACESSIBILIDADE

AUTONOMIA

EDUCAÇÃO

INFORMAÇÃO

EMPREGABILIDADE

Fonte de Recursos

59%

23%

14%

2%

0,5%

0,5%

0,4%

MANTENEDORES

SERVIÇOS

EMPRESAS PARCEIRAS DE VISÃO

NOTA FISCAL PAULISTA

OUTLET

OUTROS

EVENTOS E CAMPANHAS



Impacto Nacional

PROJETOS 
INCENTIVADOS

397 
títulos produzidos

89.025 
livros produzidos 
e distribuídos 
gratuitamente, em 
formatos diversos: 
áudio, digital acessível, 
fonte ampliada e braille

3.213 
bibliotecas, escolas 
e organizações 
beneficiadas com o 
envio de livros em 
formatos acessíveis

5.124 
títulos no acervo da 
Biblioteca Circulante 
do Livro Falado e da 
Dorinoteca

1.044 
obras emprestadas e 

6.072 
usuários inscritos

6.033
downloads realizados 
na Dorinatecaformatos 
acessíveis

241 
ações realizadas, entre 
oficinas (presenciais e 
online), além de eventos 
e reuniões virtuais. 

As oficinas de leitura 

online alcançaram 

1222 

interações 

e as 22 lives realizadas 

somaram 

9205
visualizações.

ACERVO
REDE DE LEITURA 
INCLUSIVAS

Municípios com instituições beneficiadas

Usuários inscritos na Biblioteca 
Circulante do Livro Falado

Municípios com
organizações parceiras

Municípios com
grupos de trabalho

NORTE 165 203

517 523

232 210

4.541 1.467

680 806

PA: Belém, RO: Porto Velho, TO: Porto 
Nacional 

AL: Maceió, PB: Campina Grande, 
PE: Recife, RN: Natal, BA: Cruz das 
Almas e Santo Antônio de Jesus

ES: Cariacica e Vila Velha, MG: 
Varginha, Lagoa Santa, Pouso Alegre, 
Sete Lagoas e Itabira, RJ: Rio de 
Janeiro, SP: São Bernardo e Diadema

DF: Brasília; MT: Cuiabá

PR: Curitiba e Londrina, RS: Caxias 
do Sul, SC: Tubarão, Joinville e 
Palhoça 

Usuários Instituições Organizações Parceiras Grupos de Trabalho

AC: Rio Branco, AP: Macapá, AM: 
Manaus e Parintins, RR: Boa Vista, 
TO: Palmas e Araguaina

AL: Maceió; BA: Salvador e Vitória da 
Conquista, CE: Fortaleza, MA: São Luís, 
PB: João Pessoa, PI: Teresina, SE: Aracaju

ES: Vitória, MG: Belo Horizonte, 
SP: São Paulo, Santo André e São 
José do Rio Preto, RJ: Campo dos 
Goytacazes

GO: Goiânia, MS: Campo Grande

RS: Porto Alegre e Santa Maria, SC: 
Florianópolis e Imbituba

NORDESTE

CENTRO-
OESTE

SUDESTE

SUL

203

680

232

165

523

1.467

210

517

4.541

806



Parceiros de visão
Conheça as empresas que contribuem para o desenvolvimento 

de uma sociedade inclusiva por meio de patrocínio aos projetos 

desenvolvidos pela Fundação Dorina: 



Faça parte 
dessa história!

EXPEDIENTE

Serviços de Apoio à Inclusão

Atendimento à pessoa com deficiência visual
atendimento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0998

Conheça o Centro de Memória Dorina Nowill
Para mais informações sobre o 
funcionamento:
centrodememoria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0955

Canal de Relacionamento com o Doador
Faça uma doação e ajude a Fundação Dorina 
a continuar transformando a vida de pessoas 
com deficiência visual.
relacionamento@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0999
(11) 97403-9490

Patrocínios e parcerias
Apoie os projetos da Fundação Dorina, 
utilizando Leis de Incentivo para abatimento 
de impostos ou fazendo patrocínios diretos.
parceria@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0943

Soluções em Acessibilidade
Contate nossa equipe para tornar seus 
produtos e serviços mais acessíveis.
www.solucoesemacessibilidade.org.br
comercial@fundacaodorina.org.br
(11) 5087-0972 / 5087-0984 /
5087-0956

Seja um voluntário
fdnc.org/voluntario
(11) 5087-0918

Superintendência
Alexandre Munck

Coordenação de Comunicação e Marketing
Marina Franciulli

Edição de conteúdo
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Projeto Gráfico
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Fundação Dorina Nowill
Rua Doutor Diogo de Faria, 558
Vila Clementino
São Paulo/SP Brasil • CEP: 04037-001
Fone: +55 (11) 5087-0999

fundacaodorina.org.br

fundacaodorina

fundacaodorinanowill

fundacaodorina

fundacaodorina

Podcast “Saber para Incluir”

fundacaodorinanowill

Acesse a 
versão falada:

http://fundacaodorina.org.br
https://www.facebook.com/fundacaodorina
https://www.instagram.com/fundacaodorinanowill/
https://www.youtube.com/user/fundacaodorina
https://br.linkedin.com/company/fundacaodorina
https://open.spotify.com/show/1HiptXvju4Dgjce8oZB8e8?si=Qj0IulEuQVyOTMOt87Y0vg
https://www.tiktok.com/@fundacaodorinanowill?
https://fundacaodorina.org.br/blog/relatorio-2020-pocket-audio/

