
Biografia Covereadores 

 

• Caroline Guedes 

Caroline é carioca da Zona norte do Rio de Janeiro, nascida e criada no bairro do Rocha e quando 

adolescente migrou para o Méier onde reside atualmente. Graduada, mestre e doutoranda em 

história pela Universidade Federal Fluminense – UFF, suas pesquisas sempre foram pautadas 

pensando no resgate político e cultural do povo preto. Como professora, uma de suas primeiras 

experiências profissionais foi no pré-vestibular social do CECIERJ em Campo Grande, onde era 

comum as queixas dos alunos sobre a dificuldade de alcance às atividades culturais da cidade 

do Rio de Janeiro, um dos fatores que a estimulou a ser uma colabora da bancada do livro. 

Enquanto preta, mãe e companheira de um músico, Caroline entende como urgente a demanda 

da cultura ser inserida como uma das prioridades nas pautas de política pública no Rio de 

Janeiro, assim como a democratização ao seu acesso e o incentivo à sua produção. 

 

• Eliza Morenno 

Eliza é natural do Ceará e mora no RJ desde os seis anos. Morou a maior parte deste período na 
Tijuca, onde estudou em escolas públicas com as quais pôde contribuir na presidência de 
Grêmios e conselhos estudantis. Eliza acredita na literatura como direito e exercício da cidadania 
e em 2013 fundou, junto com João Pedro Fagerlande, a Poesia Viral Produções onde realiza 
projetos de literatura, performance e educação. Tem como foco de pesquisa a poesia falada e 
seus desdobramentos na cena teatral.  
 
Com a Poesia Viral foi contemplada sete vezes no Programa de Fomento à Cultura Carioca 
realizando projetos como o Circuito Carioca de Saraus nas lonas e arenas e o Grandes Poetas 
Brasileiros em escolas municipais, além de se apresentar em eventos como FLIP, Festival de 
Inverno de Garanhuns (PE), Viagem Literária (SP) e muitos outros.  
 
É formada em jornalismo, teatro e especialista em Literatura infanto-juvenil pela UFRJ. Como 
contadora de histórias e mediadora de leitura participa de projetos em parceria com Instituto 
de Arte Tear como “Rotas e Redes Literárias” e “Pé de Livro”. Em 2017  recebeu os prêmios 
Cultura+Diversidade e Arte Escola pelos projetos “Aldeias de Histórias” e “Conta Cordel”.  Em 
2018 representou o Brasil na Colômbia, no festival BugaHistórias. Possui três livros publicados, 
seu último “Barba Azul” teve lançamento na FLIP em 2018. Possui 13 anos de experiência tanto 
na área artística quanto acadêmica e educativa e atualmente é pesquisadora no GELIJ da Cátedra 
UNESCO de leitura na PUC Rio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Gledson Vinícius 
 
Carioca de Marechal Hermes, Gledson tem 35 anos, é publicitário de formação e pós graduado 
em Administração Pública, poeta e fundador da Poeme-se – empresa verso que nasceu para 
espalhar literatura pelo mundo em novos suportes como camisetas e primeira grife literária do 
país. Desde quando fundou a Poeme-se, em 2010, Gledson usa a empresa como plataforma de 
ampliação do livro e da literatura, faz palestras sobre a dessacralização do livro e sobre a 
importância da economia criativa da literatura. 
 
Iniciou sua militância em Nova Iguaçu, através do audiovisual. Desenvolveu o projeto 
CineCelular após ser contemplado em 3º lugar com os pontinhos de cultura da cidade. Fundou 
uma ONG – O Laboratório Cultural e desenvolveu ações em parceria com outros agentes locais 
na área de arte-educação e cultura. 
 
 
 

• José Couto Júnior 
 
José Couto Júnior tem 36 anos. Carioca e tricolor é companheiro da Michelle e pai do João Pedro. 
Professor de História e Mestre em Educação pela UERJ-FFP, atua na Rede Municipal de Ensino 
desde 2009. Em 2018 foi eleito Educador do Ano, pelo Prêmio Educador Nota 10, o que lhe 
proporcionou receber a Medalha de Honra ao Mérito Educativo do Ministério da Educação. 
Atualmente é diretor da Escola Municipal Professora Ivone Nunes Ferreira, em Senador Camará, 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
 
 
 

• Paloma Maulaz 
 
Passou a maior parte de sua infância e juventude no bairro Engenho Novo, Zona Norte da cidade 

do RJ, tem 37 anos e é bacharel e licenciada em Letras (Português e Literatura) pela UERJ. 

O livro marcou sua trajetória quando cursava o Ensino Médio, técnico de Enfermagem, na 

FAETEC do bairro Quintino, subúrbio carioca. Nas aulas, na biblioteca, foi descobrindo o amor à 

literatura, a ponto de mudar o rumo de sua carreira. Com o incentivo de sua mãe, fez o vestibular 

da Uerj para Letras e foi aprovada. Durante o curso, trabalhou de panfleteira à secretária, 

iniciando como professora voluntária em um pré-vestibular comunitário. Logo após foi chamada 

no concurso do Estado do RJ, passando a dar aulas no ensino noturno, lutando pela Literatura 

na Educação de Jovens e Adultos. Fez especialização em Orientação Educacional e Pedagógica e 

passou a trabalhar também no setor privado, em empresas de consultoria educacional. 

Aprendeu bastante como revisora, roteirista de webaulas e tutora à distância da Fundação 

Cecierj-Consórcio Cederj (Consórcio de Universidades Públicas do Estado do RJ). Em todos os 

trabalhos, sempre a pauta social a que mais te motiva, o olhar para diminuição das 

desigualdades. Atualmente, trabalha com educação popular e permanente no terceiro setor, em 

uma OSC (Organização da Sociedade Civil) da Assistência Social, que possui unidades por todo 

Brasil. Nesta OSC, otimizaram uma grande Festa Literária, pois acreditam no poder 

transformador do livro e na formação de leitores para nosso país.  

 

 

 



• Vanessa Daya 

Nascida e criada na cidade do RJ, Vanessa que tem 39 anos, mantém uma estreita relação com 

o bairro de Madureira, pela vivência e pelos anos de moradora, contribuindo também com o 

desenvolvimento da Associação Ler e Saber na Comunidade, localizada na favela Buriti-

Congonha. Sua história em Madureira começou quando sua tia avó Hilda migrou da Tijuca (onde 

moravam) para Madureira. Em agosto de 1989, após a desapropriação da invasão do Lapidário, 

sua família se mudou para a favela Buriti-Congonha. A partir do pertencimento ao território, 

permitiu com que criasse o projeto e ser liderança dentro da comunidade. No ano de 2015, 

idealizou e fundou o projeto social de incentivo à leitura e acesso ao livro infanto-juvenil, Ler e 

Saber na Comunidade, onde atualmente atende cerca de 108 crianças e adolescentes com 

idades entre 05 e 18 anos. 

 

• Ygor Lioi 

Ygor é carioca, tem 29 anos e um orgulhoso suburbano de Marechal Hermes, bairro cuja família 

reside desde 1932, quando seu bisavô, um retirante alagoano, chegou a essas terras. 

Ygor, que é apaixonado por Marechal, consome e vive intensamente atividades culturais e de 

sociabilidade que o bairro possibilita. Estudou grande parte da sua vida em instituições públicas, 

tanto no ensino fundamental quanto na universidade e faz mestrado em História em uma, na 

UFFRJ (Universidade Federal Rural do RJ). Hoje é professor da rede Municipal de Ensino do Rio 

de Janeiro, atualmente ocupando cargo de direção e desenvolvendo um projeto de cinema que 

foi amplamente premiado em 2019/2020, ganhando o prêmio Paulo Freire, concedido pela 

Comissão de Educação da Alerj e o Professor Transformador da Bett Educar, ficando entre os 

350 premiados. Ygor é membro do Departamento de Cidadania da Portela, onde foi um dos 

fundadores do pré vestibular social da agremiação e atualmente coordena toda a parte 

pedagógica do curso, que é um sucesso. 


