
Como é a prática e frequência de leitura em sua casa? 
Na sua infância, era simples encontrar um livro desejado? 
Certamente as experiências e descobertas com o mundo 
dos livros �caram gravadas em sua memória e aprendizado.
Mas e as pessoas com de�ciência visual, será que 
conseguem acessar seus livros com a mesma facilidade, 
e até mesmo se interessam por muitos livros? 

Temos uma ótima e curiosa notícia: a média de leitura 
anual dos leitores da Biblioteca Circulante da Fundação 
Dorina é de 8 títulos ao ano. Mas, menos de 5% da 
produção editorial brasileira é acessível para pessoas 
com de�ciência visual. Encontramos ai então 
um grande universo a ser explorado. 

Desde o início de sua trajetória, a Fundação Dorina
se dedica à inclusão de pessoas com de�ciência visual 
por meio do acesso à cultura à partir da produção
e distribuição de livros acessíveis. Porém, mesmo
com grandes conquistas em sua história, ainda 
temos muito trabalho a ser feito para as 6,5 milhões
de pessoas com de�ciência visual no país.

PROJETO

Cultivando
a Leitura
Proposta de patrocínio via Lei Rouanet – Pronac 177031

Novos desafios

Nossa proposta

A partir dos resultados de projetos anteriores, buscamos continuar 
ampliando o acesso à cultura e informação, e incentivo à leitura 

inclusiva para pessoas com de�ciência visual de todo nosso país. 
Para isso, visamos a produção de livros nos formatos acessíveis 

braille e áudio, além da inovação da produção no formato EPUB 3 
para distribuição a instituições de todo o Brasil e disponibilização 

na biblioteca virtual Fundação Dorina.

Além disso, serão realizadas ações presenciais para fortalecimento 
e empoderamento dos grupos de trabalho de 20 cidades de todas as 

regiões do Brasil participantes da Rede Nacional de Leitura Inclusiva. Atuante 
já há 5 anos, a Rede é constituída por 26 Grupos de Trabalho, compostos por 273 
organizações, resultando em 30 Encontros Estaduais promovidos pelos próprios 

representantes, além de inúmeras reuniões, palestras e ações que garantem 
a Leitura Inclusiva como temática. Com o projeto queremos ampliar o número 

de atividades para a comunidade e Grupos de Trabalho formados.



Resultados esperados

Editar 110 novos títulos 
nos formatos acessíveis Braille, 
Falado (áudio MP3) e EPUB 3

165 mil livros em 
formatos acessíveis distribuídos 

3.000 bibliotecas, 
instituições de ensino 
e organizações sociais 

Promover 1 encontro com 
editoras para estimular a produção 
de livros acessíveis para o mercado editorial

Promover o 2º Encontro Nacional 
da Rede de Leitura Inclusiva 
para 80 participantes dos 
Grupos de Trabalho de todo o país

Estimular a formação de 

5 novos Grupos de Trabalho

Realizar encontros presenciais com 

20 Grupos de Trabalhos
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Como fazer parte
Faça uma estimativa do Imposto de Renda a pagar em 2018

Deposite o valor (até 4% do IR) na conta do projeto:
Banco do Brasil; Agência 1898-8; Conta 33392-1.
Consulte a Fundação Dorina para saber mais detalhes da transação, 

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

Em seguida a Fundação Dorina emitirá o recibo de patrocínio do 
Ministério da Cultura que será enviado por correio. Este recibo é a 
sua garantia para a dedução de 100% do IR referente ao valor doado
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ATENÇÃO: A doação precisa ser feita até 31/12/2018 para ser abatida do IR de 2018.!

trabalham para o mesmo objetivo, ou seja, o desenvolvimento do gosto 
pela leitura; descobertas de novas formas de promoção do livro acessível.”

Maria Eunice Suares Barboza
Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo

Quem já participa vê a diferença

Livros Acessíveis Rede Nacional de Leitura Inclusiva
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