DORINA NOWILL
Líder no Campo da Cegueira

Dorina é seu nome. Pelo ano de 1936, com apenas 17 anos de idade, tomava chá com
algumas colegas de escola, quando sentiu o impacto de uma "cortina de sangue" descendo
pelos seus olhos. Determinada que era, não desistiu de estudar e, apesar das muitas
dificuldades, acabou formando-se como professora primária.
Segundo suas próprias palavras, "nessa época os livros em Braille
eram raríssimos, tanto que fui a primeira aluna cega a matricular-se
em curso para estudantes de visão normal. Formei-me professora e
através de uma bolsa de estudos especializei-me nos Estados
Unidos".
Em 1946, cercada de amigos e pessoas interessadas, organizou a
Fundação para o Livro do Cego no Brasil - hoje conhecida como
Fundação Dorina Nowill para Cegos, com o objetivo principal de
produzir e distribuir gratuitamente livros em Braille. Para tanto,
recebeu também o apoio do governo e a ajuda financeira e técnica
da American Foundation for the Overseas Blind.
Hoje a Fundação Dorina Nowill para Cegos dispõe de uma
moderna imprensa Braille, que distribui livros para cerca de 800 escolas, para entidades de
atendimento e para três mil cegos individuais. Livros em Braille são doados também a
muitas bibliotecas municipais. Além desse trabalho de valor incalculável para o ensino das
pessoas cegas, a Fundação mantém um projeto chamado Livro Falado, onde voluntários
gravam livros em fitas cassete e em CDs.
Casada, mãe de cinco filhos, avó de 12 netos, Dorina Nowill tem vencido barreiras
incontáveis. Ocupou importantes cargos em organizações internacionais de cegos. Foi
inclusive Presidente do Conselho Mundial para o Bem-Estar dos Cegos, hoje União Mundial
dos Cegos.
Um dia Dorina recebeu de Érico Veríssimo uma carta em que dizia: "Dorina, sua vida é um
romance que eu gostaria de ter escrito. Criaturas como você - com seu espírito e sua
coragem - constituem um enorme crédito para a raça humana".

