
Sem limite para sonhar

“
Poder ajudar alguém, 
vibrar com cada avan-
ço, essa é a verdadeira 
recompensa. Me realiza 
como mulher, me com-
pleta. Eu poderia ter me 
acomodado, mas faltava 
algo. Podem tirar tudo de 
mim, menos o diploma”

SILVIA WAGNER
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dia da mulher

Silvia Marisa Wagner é daqueles exemplos 
que inspiram. Mostra, na prática, que não tem 
tempo, idade ou limite para sonhar e ser feliz. 
Ela nasceu em Formosa, Vale do Sol, e cresceu 
ajudando os pais na lavoura. Por isso e os 
cuidados que o irmão mais novo demandava, 
teve que abandonar os estudos 
cedo, terminou apenas a 5ª 
série. A vida seguiu em frente, 
Silvia casou com Roque, pro-
fessor, aos 17 anos de idade, e 
virou dona de casa, em Ferraz. 
Um ano depois já se tornou 
mãe. O filho, Jonny, veio para 
encher a vida de alegria. Só 
que o menino foi crescendo e 
ao entrar na escola, Silvia sen-
tiu um vazio. Era dona de casa, 
mãe, mas faltava algo para ser 
plenamente feliz. Então surgiu 
a oportunidade de voltar para 
a sala de aula, quando a Escola 
Walter Dreyer incorporou 
adultos no ensino regular. 

Aos 26 anos, Silvia se viu ao lado de pré-a-
dolescentes na 6ª série. Foi avançando, chegou 
a ser aluna do marido. Sofreu duras críticas na 
comunidade, como se tivesse limite de idade 
para correr atrás do sonho de estudar, apren-
der, ultrapassar barreiras e se realizar. Com 
28 anos Silvia concluiu o Ensino Fundamen-
tal, foi fazer o Ensino Médio na Escola Vera 
Cruz, terminou aos 31 anos e não parou por 
ali. “Penso que quando temos um objetivo, a 

gente corre atrás. Lembro de quando eu tinha 
uns 12 ou 13 anos, e meu irmãozinho estava 
com febre e eu precisava cuidar. Gostava 
disso: cuidar do outro”, conta, justificando a 
escolha pela área da saúde. Em 2007, depois 
de passar no vestibular para Fisioterapia, 

entrou na faculdade e passou 
a conciliar tudo: casa, família 
e curso superior. Ela fez, com 
a mesma determinação. Con-
cluiu a graduação aos 40 anos, 
emendou o curso de Pilates e 
logo passou a atuar na clínica 
da amiga Gláucia Kohls.

Mas Silvia nutria o sonho de 
voltar para a sua comunidade, 
em Ferraz. Foi lá que ela supe-
rou as críticas ao retornar aos 
estudos com mais idade. Ela 
quis mostrar que deu certo 
e que vale a pena insistir no 
sonho. Hoje, atende em sua clí-
nica, montada em casa, junto 

com estúdio de Pilates. Com agenda cheia, Sil-
via tem liberdade para conciliar os trabalhos 
de casa com o atendimento na reabilitação dos 
pacientes. “Poder ajudar alguém, vibrar com 
cada avanço, essa é a verdadeira recompensa. 
Me realiza como mulher, me completa. Eu 
poderia ter me acomodado, mas faltava algo. 
Podem tirar tudo de mim, menos o diploma”, 
arremata, com um sorriso no rosto, a vitória 
de quem nunca desistiu de correr atrás dos 
sonhos e se realizar. 


