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Local de Estudo:   UFRS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Contatos:    reheinzel@gmail.com 

 

 

PERFIL 

1) Você é Surdo ou ouvinte? Como passou a infância e adolescência? 

Surda.  Nasci na comunidade surda.  Fui para escola de surdos aos 10 

meses de vida e nunca mais parei de estudar, rsrs! Tô entrando no doutorado 

na UFRGS em agosto. 
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2) Em quais escolas e universidades estudou? 

Escola Especial Concórdia, Unilasalle, UFSM (polo da UFSC) e agora 

UFRGS. 

 

3) Desde quando usa a Língua Brasileira de Sinais - Libras? 

10 meses de vida 

 

4) Como se comunica com familiares, amigos e o público em geral? 

Ah grande história... Bom, vou resumir.... Sempre tento entender com 

outra língua, por exemplo: minha mãe sempre achou importante eu ler lábios 

para poder comunicar do mundo letrado, mas para mim isso não é tão 

importante como ela pensa... Procuro entender, mas valorizo a língua de sinais. 

Em restaurantes, lojas etc, quando apareço sempre pergunto para alguém se 

sabe língua de sinais, às vezes, tem alguém que sabe, por acaso, e não peço 

para eles escreverem para entender melhor. 

Minha família tem paciência comigo e até conheci o meu marido.  Antes 

de me conhecer, a maioria deles não se importava aprender a língua de sinais 

e agora vive me perguntando sobre novos sinais. E amigos? Convivo muito 

mais com os amigos surdos, pois estudei na escola de surdos, mas tenho 

amigos ouvintes que moram no mesmo bairro. Nós trocamos a língua, ensino 

sinais e eles me ensinam novas palavras em Português.  

 

5) O que a Libras significa para você? 

Sou surda e faço sinais. É minha língua, agradeço por ter essa língua 

desde bebê.  
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6) Pode contar um pouco sobre o seu trabalho? Quais são seus novos 

projetos? 

Acabei indo para IFRS, campus Alvorada, onde tenho o prazer trabalhar 

lá.   Ministro as disciplinas: Estudos Linguísticos, Língua de Sinais, Escrita de 

Sinais da turma de tradução e interpretação da Libras.  Tenho novos projetos 

para frente.  Estou aguardando aprovação do governo e um projeto com a 

parceira da associação de surdos do RS (ssrs). 

 

7) O que faz nos momentos de folga? Qual sua diversão favorita? 

MEUS FILHOS em primeiro lugar. Procuro fazer programas com eles... 

Vou ao teatro, cinema, parque onde os filhos possam ter prazer e curtir a vida. 

Participo esportes dos filhos, por enquanto natação, primeira filha faz com 

professor, mas antes de começar, entro na piscina com ela para brincar e meu 

segundo filho aproveita junto.... Em breve, vamos escolher um esporte para 

meu segundo filho, quando crescer... E, em segundo lugar, leitura e filme se 

tiver o tempo livre, hehe! 

 

8) Quais são seus planos para o futuro? 

Novas pesquisas para o meu doutorado. 

 

9) Você é uma pessoa feliz? Por quê? 

Sim porque me amo como sou.  Agradeço por tudo que minha mãe fez 

por mim, pelo meu caminho feliz e, até hoje, estou com meu marido, que me 

deu dois filhos, que amo muito. 

 

10) O que mais gostaria de dizer aos leitores desta REVISTA? 

 Aprenda de ser amado(a).  Acredite em si mesma e curta a vida com 

grande prazer.  Mesmo assim, se ainda não encontrou o que procura, saiba 

que um dia irá encontrar e chegará onde desejar.  
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RENATA, ainda bebê, com sua mãe Susana 

 

 

RENATA em atividade na Escola Infantil 
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RENATA em festa folclórica 

 

 

RENATA e colegas de escola 
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RENATA em atividade de patinação 

 

 

RENATA com seu filho e com sua filha 
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RENATA, no 1º dia de aula, atuando como professora no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS. 

 

 

RENATA e família no aniversário de sua mãe Susana 
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