
Histórias do 4º Prêmio 
Educação Transforma.
Leia as três histórias completas que irão concorrer ao 1º, 2º e 3º lugar.



PRÊMIO EDUCAÇÃO TRANSFORMA

O Educação Transforma é um evento que está na sua 4ª edição. 
Além do evento online e gratuito que irá acontecer no Youtube 
do Pravaler, onde falaremos sobre cursos e profissões
do futuro e educação financeira, também iremos premiar
três histórias que foram transformadas pela educação. 

As inscrições foram abertas para todo o Brasil do dia 22 de 
outubro ao dia 12 de novembro. Recebemos centenas de 
histórias e o Juri Avaliador leu todas as narrativas (e se 
emocionou!) e de acordo com critérios pré-definidos, avaliou
e escolheu as que estão em período de votação popular.

Agora é com você! Conheça as três histórias e vote para decidir 
qual será o 1º, 2º e 3º lugar. 

* Consulte o Regulamento completo aqui no site https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma antes de participar. Período de Cadastro: 
22/10/2021 até o dia 12/11/2022. Certificado de Autorização SECAP no 03.015789/2021/2021.

O que é o Prêmio Educação Transforma?

Curso livre* de
até R$ 7.500 +
Vale Educação
de R$ 5.000

LUGAR1º
Curso livre* de
até R$ 5.000 +
Vale Educação
de R$ 3.000

LUGAR2º
Vale Educação
de R$ 3.000

LUGAR3º



História 1

“ “

Leia a história completa...

A educação e o exemplo podem fazer com 
que mais mulheres busquem por carreiras em 
áreas de engenharia, tecnologia e ciências e 
contribuir por uma sociedade mais igualitária.

Bruna Padilha



Leia a história completa...
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HISTÓRIA 1

vote na Bruna Padinha

Da vocação à realização de um sonho

 Por muitos anos, não só na ciência como na sociedade, foi relegado à 

mulher um papel secundário, sempre o apoio, a calculadora e a verdadeira 

mente por trás de grandes descobertas e avanços em diversas áreas, na 

física, na química, na matemática, na literatura, na engenharia. Poucas são 

aquelas que como Marie Curie ou Jane Austen tiveram o verdadeiro 

reconhecimento por seu intelecto ainda em seu tempo e muitas 

permanecem nas sombras até os dias atuais, ofuscadas, ocultas. Para uma 

mulher, decidir entrar na ciência mesmo nos dias de hoje ainda é uma 

decisão difícil, pois se trata de uma luta diária pela conquista de seu espaço 

e respeito. 

 Durante os primeiros anos na escola notei que eu tinha muita facilidade 

com números e abstrações, a área exata me fascinava, a certeza de um 

resultado correto me trazia a paz de um trabalho bem feito. Aos 16 anos, 

realizei um curso de aprendizagem industrial em eletrônica, foi um desafio 

para mim, estava em uma turma praticamente inteira de homens e precisei 

trabalhar e me esforçar para me destacar, porém seguindo minha paixão, 

consegui um ótimo desempenho. Meu foco principal sempre foi em realizar 

bem aquele trabalho proposto, como a boa perfeccionista que sou, tudo em 

seus mínimos detalhes precisava estar perfeito. Esta experiência foi o meu 

primeiro contato com a elétrica e a eletrônica e foi por conta dela que eu 

decidi que iria comprar esta briga, que não importa o quanto custasse, iria 

me tornar uma engenheira eletricista. 

 Durante a graduação passei por dificuldades, estar em uma 

universidade longe da família, sem sentir o suporte diário daqueles que 

sempre estiveram ao meu lado, não foi tarefa fácil. Os custos altos, a 

cobrança, as disciplinas, tudo parecia sobrecarregar. Porém, com o apoio da 

minha família, consegui finalizar minha graduação e finalmente tornei-me 

engenheira, ter meu diploma em mãos foi o ápice e a recompensa concreta 

por anos de estudos e sacrifícios pessoais. No último ano da universidade, 

em 2019, por conta do alto desempenho e comprometimento que sempre 

mantive, fui a única escolhida de minha turma para estagiar em uma 
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vote na Bruna Padinha

empresa de serviços de eletricidade e automação industrial. Neste local, 

deparei-me com um cenário quase completamente masculino e por alguns 

momentos me senti como uma figura oculta, precisei trabalhar, mostrar meu 

valor e abrir meu caminho dentro da empresa, mostrar para colegas e 

superiores que havia um motivo para eu estar naquele local, por ter sido 

selecionada. Atualmente, efetivada na empresa, consegui conquistar a 

confiança, o respeito e a credibilidade devido ao meu trabalho, mostro minha 

dedicação e continuo me esforçando diariamente na busca de inovações em 

meu setor.  

 Há anos mulheres vêm lutando e angariando mais direitos, 

evidenciando que não somos em nada menores ou secundárias, que nosso 

papel é onde nossa capacidade nos permite e nosso conhecimento nos leva. 

Dentro do meu local de trabalho consegui participar de um movimento de 

mudança muito positivo nesse sentido e hoje coordeno o Laboratório de 

Ensaios de Isolação Elétrica. Depois da minha contratação, outras mulheres 

começaram a entrar na empresa, no setor, e a cada dia a cultura dentro do 

nosso ambiente organizacional se altera para receber os novos talentos que 

eu sou a primeira a saudar. 

 A educação e o exemplo podem fazer com que mais mulheres busquem 

por carreiras em áreas de engenharia, tecnologia e ciências e contribuir por 

uma sociedade mais igualitária. Sem nunca esquecer a força que a 

dedicação aos estudos me trouxe e as portas que me abriu, hoje continuo 

como aluna, cursando uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, especializando para continuar crescendo como individuo, como 

mulher e como engenheira. Assim, faço minhas as palavras de Katherine 

Johnson, matemática, física e cientista espacial norte-americana “Você fará 

melhor se fizer com que outras pessoas queiram aprender” e o exemplo 

transforma-se em inspiração para muitas pessoas.  

 

- Bruna Padilha



História 2

“ “

Leia a história completa...

Há uma esperança, uma força e 
podemos alcançar por meio dos 
livros, dedicação e educação.

Lucas Rocha



Leia a história completa...
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HISTÓRIA 2

vote no Lucas Rocha

 Educação para mim nunca foi somente ambiente acadêmico, matérias, 

professores e alunos. É mecanismo de transformação social e de vida. 

Alunos, em sua grande maioria de escolas públicas, assim como eu irão 

reconhecer essa divisão na sala: Mais a frente os nerds, ao meio os aplicados 

mais ‘nem’ tanto e no fundo, ah! A galera do fundão. Assim foi o meu ensino 

fundamental convivendo com essa divisão invisível mas presente e plural. 

Fui estudante de escola pública e sempre vi na educação a oportunidade de 

mudar de vida, de ir além, de ser melhor do que sou, ter mais do que recebi e 

ser mais do que disseram que eu seria.  É essa a mensagem que a educação 

carrega em seu DNA, a possibilidade de ampliar horizontes e transformar 

vidas e libertar mentes.

 Infelizmente, a maioria daqueles que lá no meu ensino fundamental 

eram da evasão escolar, brincadeiras o tempo todo e que por uma questão 

intencional ou não de falta de perspectiva de futuro baseado na educação, 

caminharam para o tráfico e para a criminalidade. Essa não é uma 

constatação só minha, em muitos lugares do Brasil isso ocorre. Quanto de 

nós ao andar por nossa comunidade não reconhece um amigo de escola 

envolvido nesse cenário?

Desde do ensino fundamental eu tinha uma ideia fixa e tudo dependia da 

educação. Como disse, anteriormente, não como ensino somente, mas como 

molde de caráter. A educação mudou minha vida, me fez ir além e fundei a 

Ponte de Esperança (Ong).

 A Ponte de esperança é uma causa que leva a sensibilidade de olhar 

para o futuro com outros olhos e não somente a assistência social paliativa. 

Em cada ação social é oferecido, além da ajuda física, uma mensagem de 

esperança! Nessas ações demonstramos que é possível sair de um lado da 

ponte, sendo o lado da descrença, do preconceito, da evasão escolar, da falta 

de crença em si e em seu povo, da marginalização imposta, e transpor para o 

outro lado. O lado da possibilidade, da crença em dias melhores, da aceitação 

de si mesmo, das profissões, da mudança de vida e de mentalidade.

A educação transformou minha vida e quando hoje me pego fazendo ações 

sociais, seja contando de histórias, entrega de alimentos, distribuição de 

brinquedos e ou doces, para os filhos dos meus amigos de escola. 
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- Lucas Rocha

 E é essa a oportunidade de demonstrar que a educação liberta, a 

esperança de um futuro diferente, mesmo que o meio onde estamos não 

diga isso. A minha tentativa diária é essa, demonstrar que existe outras 

possibilidades, há uma esperança, uma força e podemos alcançar por meio 

dos livros, dedicação e educação.

 Acredito que existam “n” outros motivos que levaram meus amigos a 

essas escolhas, não posso ser hipócrita em ignorar isso, mas os filhos dos 

meus amigos de escola, tem a possibilidade de ver o outro lado. 

A educação me deu um lado, me deu o lado da esperança.

Essa é minha história.



História 3

“ “

Leia a história completa...

O estudo abriu portas, abriu minha mente
para tantas descobertas maravilhosas.
Me transformou como pessoa. Continuo 
estudando até hoje e incentivando muito meus 
alunos, as pessoas a estudar. Estudar sempre.

Elizete Nery
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vote na Elizete Nery

 Meu nome Elizete Medeiros Santos Nery. Minha história com a 

educação inicia lá nos anos 70, quando por muita insistência minha, fui 

matriculada na 1 série. Era meu sonho estudar, pois eu via meus primos indo 

para a escola e me perguntava quando chegaria a minha vez. Minha mãe, 

empregada doméstica que saia de madrugada para o trabalho e só chegava 

muito tarde da noite, prometia que ia me matricular quando chegasse a hora. 

Eu quase não via minha mãe durante a semana devido ao seu horário de 

trabalho, mas no final de semana eu lembro que insistia tanto para estudar. 

Quando meu nhã prima, seis meses mais velha que eu começou a estudar e 

eu não, fiquei triste e não entendia porque ela estava estudando e eu não. 

 Enfim minha mãe teve que tirar um dia do trabalho para me matricular. 

Fiquei feliz demais. Meu primeiro dia de aula ficou marcado na memória. 

Sempre estudei muito e sozinha. Nas dificuldades ia atrás de quem eu 

achava que poderia ajudar, meus primos que já estavam fora da escola, pois 

minha amada mãezinha não sabia ler . Foi observando a vida da minha mãe 

que percebi que eu precisaria estudar muito para não ter o mesmo destino: 

ser doméstica e passar todo o sufoco e sofrimento que ela passava. Eu 

queria mais. Minhas irmãs acabaram por abandonar os estudos antes de 

terminar o ginasial, como era na época. Foram trabalhar como doméstica 

também. Eu observava e dizia: Não quero isso pra mim. Não parei de estudar 

e fui seguindo. Porém quando completei meus dez anos de idade comecei 

também trabalhando em " casa de família", fui babá de uma criança de um 

ano. Fiquei por seis meses, mas saí pois, minha prioridade era estudar. Aos 17 

diante das dificuldades da vida, fui trabalhar em São Paulo como doméstica.

 É, olha eu aí, fazendo o que eu não queria. Mas foi necessário, pois eu 

precisava ajudar minha família, ajudar minha amada mãezinha. Esse trabalho 

foi em outro Estado. Uma experiência extraordinária que transformou minha 

forma de ver a vida. Voltei mais fortalecida e mesmo estando num ambiente 

estranho, não desisti, perdi um ano do segundo grau. Devido essa mudança, 

tive dificuldade de adaptação. Mas não desisti. Após dois anos retornei mas 

pobre financeiramente que antes. Mas eu era outra pessoa. Sem conseguir 

emprego, comecei a fazer faxina. Retornei os estudos, com 20 anos ainda 

não havia terminado o segundo grau. 



“

HISTÓRIA 3

- Elizete Nery

 Sempre incentivada por minhas patroas a estudar, formei em 

contabilidade. Sem conseguir emprego, continuei com as faxinas. 

Para conseguir um emprego rápido, resolvi fazer o curso de Formação de 

Professor, algo que eu nunca quis. Foi a segunda grande mudança da minha 

vida. Com incentivo de minhas patroas fui seguindo . Faxina durante o dia, 

estudo a noite, As vezes dormia sentada na sala de aula. Foi muito difícil, mas 

não desisti. Me formei professora. Continuei com a faxina e fiz o concurso 

público no meu município, consegui passar. Foi a terceira grande mudança 

na minha vida. Foi lindo! Avisei as patroas que eu estava saindo de suas 

casas pois era concursada. Foi duro, os primeiros dias foram desesperadores.

 Mas uma vez, o incentivo de uma ex patroa e de meu marido em 

especial, não desisti dessa conquista. Meu Deus! Eu havia vencido! Estudei 

tanto, tanto porque eu não queria ser faxineira para o resto da vida! Não! 

Trabalhei oito anos como faxineira. Construí com minha mãe o sonho dela de 

ter uma casa, construí a minha casa. Casei. Senti fome, sono, sede mas segui 

estudando muito, porque sabia que só assim poderia não repetir a história de 

minha querida mãe. Eu não queria ser doméstica! E assim segui. Após iniciar 

como professora, dois anos depois engravidei. Estava iniciando a faculdade, 

algo que nunca esteve nos meus planos. Parei para ter minha filha e seis 

meses depois retornei. Foram três anos de muito estudo. E hoje sei que se 

não fosse os meus estudos minha vida séria completamente diferente.

 O estudo abriu portas, abriu minha mente para tantas descobertas 

maravilhosas. Me transformou como pessoa. Continuo estudando até hoje

e incentivando muito meus alunos, as pessoas a estudar. Estudar sempre. 

vote na Elizete Nery



São três histórias incríveis e você pode votar 
na que seu coração escolher.

Ah, e lembre-se de se inscrever no Evento 
Educação Transforma - edição Sala do 
Futuro para assistir a divulgação do 1º, 2º
e 3º lugar.  

O evento acontece em 29 de novembro de 2021, às 15h.

Clique aqui e vote!

Clique aqui e inscreva-se no evento!

PRÊMIO EDUCAÇÃO TRANSFORMA



campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma

@CreditoUniversitario /Pravaler@pravaler @creditopravaler


