
Contexto e desafios da leitura inclusiva 
Pare e lembre do primeiro livro que você escolheu, como ele era? Onde foi 
adquirido, ele estava em uma biblioteca ou livraria? 
Muito provavelmente foi relativamente fácil de encontrá-lo, pois a produção 
editorial nacional chega a 20.000 títulos novos/ano. 

Agora e se você tivesse de�ciência visual, será que teria a mesma facilidade 
de encontrá-lo? Certamente não, pois menos de 5% dos livros produzidos 
são em formato acessível.

Desde o início de sua trajetória, há 70 anos, a Fundação 
Dorina se dedica a inclusão de pessoas com de�ciência visual 
por meio do acesso à cultura e conhecimento a partir da 
produção de livros acessíveis. Mas mesmo após tantos anos, 
ainda temos um importante trabalho ainda a ser feito na 
promoção do acesso à educação e cultura das 6,5 milhões de 
pessoas com de�ciência visual no Brasil.

Mas só a produção dos livros acessíveis não é o su�ciente, 
identi�camos que embora 51% dos entrevistados em nossa 
“Pesquisa Nacional dos Hábitos de Leitura da Pessoa com 
De�ciência Visual” usem livros acessíveis da Fundação Dorina 
e destes 66% leem no mínimo uma vez por semana, somente 
21% das organizações (bibliotecas e escolas) entrevistadas 
realizam atividades de leitura inclusiva, e 55% dos 
pro�ssionais conhecem ou conhecem bem sobre materiais de 
leitura inclusiva. 

70 títulos produzidos e disponibilizados na biblioteca online da Fundação Dorina para 
acesso exclusivo de pessoas com de�ciência visual e instituições ligadas à leitura e cultura;

9 mil livros nos formatos Braille, Falado e Daisy distribuídos gratuitamente;

3000 bibliotecas, escolas e organizações públicas e privadas bene�ciadas com 
acervo acessível;

Cerca de 150 mil pessoas com de�ciência visual bene�ciadas localmente com a 
distribuição do acervo acessível.

Fortalecimento da atuação de 11 Grupos de Trabalhos da Rede Nacional de Leitura 
Inclusiva, representantes das 5 regiões do país;

Manter a mobilização e apoiar os Grupos de Trabalhos de 17 estados para o fortalecimento 
de atuação em rede e formulação de atividades de leitura inclusiva e acesso à informação.

Resultados esperados

Nossa proposta
Além da produção de livros, investimos desde 2012 em ações de formação de pro�ssionais para 
promoção da leitura inclusiva. Neste sentido, em 2013 iniciamos a Rede de Leitura Inclusiva, movimento 
que busca disseminar informações sobre leitura inclusiva em todo país, e identi�camos nesse terceiro 
ano de formação as diversas conexões entre os participantes, extrapolando os limites territoriais. 

Com esta história consolidada, a Fundação Dorina também promoveu em 2016 o Primeiro 
Encontro Nacional da Rede de Leitura Inclusiva, com a possibilidade de reunir os representantes 
de cada um dos 26 Grupos Trabalho participantes, compostos por 273 organizações. O encontro 
marcou não só a possibilidade de conferência do que foi construído até então, mas inaugurou 
uma nova etapa para a construção de uma Rede Nacional, na qual as propostas possam ser 
pensadas e realizadas em diferentes moldes, seja por uma das cinco regiões ou mesmo entre 
estados de diferentes regiões. Isso reforça a compreensão de que, embora a atuação territorial 
seja necessária para efetividade das ações, as soluções para as demandas inclusivas por meio do 
aprimoramento de conceitos, ferramentas e estratégias podem estar em qualquer outro lugar.

Para este projeto, visamos o fortalecimento do vínculo com bibliotecas, escolas e organizações 
sociais de 11 cidades brasileiras participantes da Rede Nacional de Leitura Inclusiva, e ampliação do 
acervo acessível disponível para pessoas com de�ciência visual com a produção de 70 títulos em 
formatos acessíveis Braille, Falado e Digital Acessível Daisy, que serão disponibilizados para acesso 
gratuito na biblioteca online da Fundação Dorina e distribuídos a instituições de todo o país.

PROJETO REDE DE LIVROS 
E LEITURA INCLUSIVA
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Em seguida, emitiremos o recibo de patrocínio do Ministério da Cultura e 
lhe enviaremos assinado por correio.
Esse recibo é fundamental para que a empresa possa deduzir do Imposto 
de Renda 100% do valor doado.

Como patrocinar

1
2
3
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Faça uma estimativa do imposto de renda a pagar em 2017.

Deposite o valor (até 4% do IR) na conta do projeto:
Banco do Brasil; Agência 1898-8; Conta 31845-0.
* Consulte a Fundação Dorina para saber mais detalhes sobre a transação, pois cada 
instituição bancária possui uma especi�cidade;

Envie o comprovante do depósito para parceria@fundacaodorina.org.br, 
informando: razão social, CNPJ, endereço, telefone e nome do dirigente 
máximo da empresa.

MAS ATENÇÃO: 
A doação deve ser feita até 31/12/2017 para ser abatida do IR de 2017!!

Karen Silva
(11) 5087-0983
karen.silva@fundacaodorina.org.br

Tadzia Schanoski
(11) 5087-0968
tadzia@fundacaodorina.org.br

OBRIGADA!

Depoimentos de quem faz parte da 
Rede Nacional de Leitura Inclusiva

Gostaria de compartilhar que estou feliz 
por todos os resultados do encontro. 
As discussões foram riquíssimas!

A maior conclusao é que sem dúvida 
há muito trabalho pela frente! 

Avante sempre! Foi maravilhoso!

Liana Carvalho
Coordenadora do FUNAD

Paraíba

“ Essa é uma ação de grande alcance 
social pelo o que ela representa. É uma 

ação que insere os cidadãos no mundo da 
cultura de forma a ampliar a visão que 

fazem de si mesmos e do mundo.

Graça Pimentel
Sistemas de Bibliotecas

Distrito Federal
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