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Quando algo nos faz bem e nos faz ver o mundo com um olhar dife-
rente do que estamos acostumados, temos vontade de ampliar essa 
sensação boa e de fazer o resto do mundo experimentá-la também. 
Este livrinho contém algumas lições de vida colhidas em conversas, 
telefonemas e na autobiografia de Dorina Nowill, escrita e publicada 
em 1996, nos seus 77 anos.

Tem sido um privilégio conviver com Dorina, um ser à frente de seu 
tempo e de quem disse o escritor Érico Veríssimo: "Com seu espírito e 
sua coragem, constitui um enorme crédito à raça humana".

Uma revolucionária, que aceitou com resignação sua cegueira aos 17 
anos e lutou, movida a indignação, por um mundo um pouco mais justo 
para aqueles considerados deficientes, diferentes, excepcionais, excluí-
dos ou com necessidades especiais. 
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Na verdade, ela acredita mais na integração do que na inclusão: 
"Quando escuto 'inclusão', parece que nasci sem direitos. Eu acredito 
mais na integração, que não desconsidera minha essência, que nasceu 
com todos os seus direitos incluídos".

Dorina é contra nomenclaturas, rótulos e a favor dos direitos humanos.
"Nem os grandes elogios e nomes diminutivos ou depreciativos das 
pessoas em relação à minha cegueira jamais me atingiram. Prefiro 
mesmo a sinceridade ingênua de minhas netas e netos: 'Vovó, para que 
você quer que eu mostre o vestido? Você é cega mesmo!' ; 'Como você 
passa batom e se arruma sozinha?'; 'Você é cega mas faz tudo mesmo, 
não é, vovó?' ." 

O ingênuo e bem-humorado comentário de um motorista também 
define bem seu papel no mundo: "Dona Dorina, até que foi um achado 
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para os cegos a senhora ter ficado cega, não é?".  Dorina considera esse 
um dos maiores elogios que já recebeu na vida.

Dorina de Gouvêa Nowill é fundadora e presidente emérita vitalícia 
da Fundação Dorina Nowill para Cegos, que há 56 anos transcreve e 
distribui gratuitamente livros em braile e livros falados para os cegos 
brasileiros. A Fundação também realiza trabalhos de educação, reabili-
tação, atendimento oftalmológico e prevenção da cegueira.

Dorina ficou cega por uma patologia e, antes mesmo de sua cegueira ser 
confirmada definitiva e irreversível, ela começou a estudar o braile em 
inglês, já que na época não havia livros em braile no Brasil. A imagem que 
se tinha do deficiente visual era a do "ceguinho pedindo esmola".

Formou-se professora em 1945, quando nenhum cego sequer estudava 
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em escolas comuns, e logo depois foi estudar nos Estados Unidos, de 
onde trouxe os equipamentos e todo o know-how necessário para 
a produção do livro em braile e, posteriormente, as técnicas para a 
gravação sonora de livros. Assim, surgiu, em 1946, a Fundação para 
o Livro do Cego no Brasil, hoje considerada a maior imprensa em braile 
da América Latina.

Mulher, cidadã, esposa, dona de casa, mãe de cinco filhos e avó de 
doze netos.

Educadora, humanista, profissional de atuação e reconhecimento interna-
cional, levou seu talento e o nome do Brasil para mais de setenta países.

Sábia. Porque saboreia a vida como ela é, com grande interesse, amor, 
entusiasmo e infinita esperança.
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Mulher e profissional de sucesso.

O dom maior de Dorina de Gouvêa Nowill é sua personalidade car-
ismática,  inspiradora e transcendental.

Ela nos faz querer enxergar a vida com seu olhar encantado, simples 
e sábio. Nos faz querer enxergar também dentro de nós esta pessoa 
melhor, feliz e satisfeita que todos gostaríamos de ser. Nos faz querer 
estar com o próximo, participar do mundo realizando nossa parte.

Ser um todo e um tudo.

Procurei manter as frases e os pensamentos de Dorina com suas próprias 
palavras, para que o leitor possa se sentir mais próximo e mais motivado 
pela presença dela. 
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Que todos sejamos mais a Dorina que existe dentro de cada um de nós. 
Um ser dourado que consegue realizar seus sonhos com espírito cora-
joso e o coração cheio de amor e fé.

A melhor definição sobre ela vem de sua amiga Helen Keller, educadora, 
escritora e advogada cega, surda e muda, que percorreu o mundo pro-
movendo campanhas para melhorar a condição de vida dos deficientes 
audiovisuais. Veja o que ela disse sobre Dorina, sua amiga brasileira: 
"Onde Dorina está, não há escuridão".

Marina Gonzalez 
Primavera de 2002
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Dedico este livro  

à minha avó Marília Marcondes Machado,  

também professora e grande mulher. 

Marina Gonzalez  

"Quem escreve divide  

com o leitor seus sonhos,  

realidade e ideais.

Aceite os meus."

Dorina de Gouvêa Nowill
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LIÇÕES DE SABEDORIA
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A natureza é sábia. O rico potencial do ser 
humano procura suprir quaisquer perdas. É 
preciso enfrentá-las em toda a sua realidade. 
Muito difícil para uns, um pouco menos para 
outros. Fácil, para ninguém. 

Navegar é preciso. Sonhar é imprescindível.

13
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Aquilo que se faz com o coração raramente 
se marca no relógio. O tempo não pesa ou 
demora a passar quando se faz algo com 
alegria e entrega verdadeira.

Quem não sabe obedecer não sabe man-
dar. 

Tudo o que quero é recomeçar até o último 
dia da minha vida. A grande ciência da vida 
é aprender a recomeçar. Recomeçar com con-

14
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fiança e entusiasmo.

Não tenho pressa nem medo da rapidez com 
que a vida passa. Vivo o dia de hoje sem me 
preocupar que o tempo que me resta possa 
ser curto demais ou teimosamente longo. 

Precisamos criar o hábito de ver o cerne das 
coisas. O que realmente é importante. O que 
é essencial. Aquilo que não tem base não 
sobrevive.

15
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O importante é tentar não julgar com a cabeça 
de hoje os fatos de ontem. As circunstâncias 
não são as mesmas, e julgar vivências do pas-
sado nem sempre é fazer justiça a nós mesmos 
e a outros que foram protagonistas da mesma 
história, da mesma época, dos mesmos fatos. 

16
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A vida é algo que escapa a qualquer proces- 
so de mensuração. Na infância, o passado 
e o futuro se confundem. Na adolescência, o 
tempo não passa e os grandes momentos 
custam a chegar. O jovem tem pouco passado 
e quer viver o presente sem antecipar o futuro. 
Para o adulto o tempo passa tão rápido! 

17
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Sempre aceitei as situações como elas se 
apresentavam, mas logo depois conseguia 
melhorar as condições para alcançar o que 
queria. Os momentos de transição fazem 
parte e são preâmbulos das grandes sensa-
ções da vida. Não existe mudança sem crise. 
É preciso paciência e capacidade de lidar com 
as atividades da vida cotidiana.

18
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LIÇÕES DE SUCESSO

Ver alem_miolo.indd   19 12/1/09   11:20:16 AM



Ver alem_miolo.indd   20 12/1/09   11:20:16 AM


