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press-release 
Série “Literatura: Brasil” 

 
 
 

A Trinca Filmes desenvolve uma Série de documentários sobre literatura brasileira 
intitulada: LITERATURA: BRASIL. O primeiro deles, H. Dobal – Um Homem 
Particular1, lançado em 2002, foi exibido em escolas, universidades, salas de vídeo, bem 
como em locais voltados à literatura. Exemplos: Academia Brasileira de Letras [Rio de 
Janeiro], Academia Piauiense de Letras [Teresina] e Associação Nacional dos Escritores 
[Brasília]. Encontra-se em exibição nacional na grade de programação dos canais televisivos: 
Canal Brasil [GloboSat], NBr-RadioBras e TV Câmara. 
 

No final de 2003 foi lançado o segundo da Série: O Sertãomundo de Suassuna2 – 
com patrocínio da Academia Brasileira de Letras – seguindo o mesmo caminho de exibições: 
escolas, universidades, salas de projeção e Academias [sua estréia nacional ocorreu na própria 
ABL]. As exibições do Sertãomundo percorreram cidades como Teresina, Recife, São Paulo, 
Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre dentre outras localidades. No momento, é 
exibido em cadeia nacional através do canal Arte 1. 
 

Em 2006 lançamos o terceiro documentário da Série: Marcos Vinicios Vilaça – O 
Artesão da Palavra3, sobre o universo literário do acadêmico Marcos Vilaça. O 
documentário aborda, também, uma reflexão acerca de vários temas que circundam suas 
atividades: cultura, arte, Brasil, política, academias etc. Sua estréia nacional, em agosto de 
2006, também aconteceu na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Seguiram-se 
várias exibições em escolas, universidades, cinemas e espaços dedicados à literatura no país. 
Da mesma maneira que os documentários anteriores, O Artesão da Palavra foi veiculado 
em cadeia nacional através do Canal Brasil [GloboSat]. 
 

 
 

                                                
1 H. DOBAL – UM HOMEM PARTICULAR: Documentário sobre o poeta piauiense Hindemburgo Dobal: aborda a 
fortuna crítica de sua poesia e suas memórias. 70min – 2002. 
 
2 O SERTÃOMUNDO DE SUASSUNA: O escritor Ariano Suassuna é considerado um dos principais preservadores 
da cultura brasileira. Com uma escrita que junta, a um só tempo, elementos do simbolismo, do barroco e da 
literatura de cordel, ele transforma o Sertão no palco das questões humanas de qualquer lugar no mundo. 
80min – 2003. 
 
3 MARCOS VINICIOS VILAÇA - O ARTESÃO DA PALAVRA: Através de uma viagem de caminhão – de São 
Miguel das Missões-RS a Olinda-PE – o diretor Douglas Machado traça um diálogo com o escritor Marcos 
Vinicios Vilaça e seu universo literário. A ação do filme ocorre de maneira paralela: a viagem propriamente dita 
e os passeios de carro com o escritor: seja no Recife, Rio de Janeiro ou Brasília. 80min – 2005. 
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Em novembro de 2007, como parte da Feira do Livro de Porto Alegre, lançamos o 

quarto da Série: Luiz Antonio de Assis Brasil – O Códice e o Cinzel4. Em seguida, 
lançamos na ABL – com apresentação do Acadêmico Moacyr Scliar, que fez parte do elenco 
do documentário. Gravado no Brasil, Portugal [Lisboa e Ilha de São Miguel, nos Açores] e 
Espanha [Madrid]. Seguimos com as exibições nos mesmos moldes dos filmes anteriores. 
Também fez parte da grade de programação do Canal Brasil. 

 
Dia 6 de agosto de 2009, na ABL, lançamos Alberto da Costa e Silva – O Retorno 

do Filho5, quinto da Série Literatura: Brasil. Um documentário sobre a relação afetiva e 
poética entre o filho, Alberto da Costa e Silva e o pai, Da Costa e Silva. Uma co-produção 
com a TV Antares, de Teresina-PI. É veiculado nacionalmente através da TV Cultura de SP 
e suas repetidoras [o documentário foi premiado na carteira DocTV – edição IV/Piauí II]. 
 

No dia 10 de fevereiro de 2012, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, foi lançado 
o sexto documentário: Wilson Martins – A Consciência da Crítica6, sobre o crítico 
literário Wilson Martins [1921–2010]. Um novo lançamento foi realizado na ABL, no dia 
13 de agosto de 2015. Gravado no Brasil e nos EUA. Seguimos com exibições comentadas 
em várias cidades brasileiras e Feiras de Literatura, entre elas, a Feira do Livro de Porto Alegre 
e o Salipi [Salão do Livro do Piauí]. Ainda inédito em canais televisivos. 
 

O propósito é que a Série LITERATURA: BRASIL – à medida que se produzam 
novos filmes – ofereça um largo olhar sobre a literatura brasileira e sobre o Brasil, levando-
se em conta que muitos pensadores deste nosso país estarão presentes em cada filme. E visa, 
sobretudo, incentivar o espectador à leitura – reconquistando a dimensão de auto-estima 
e conhecimento de uma cultura vasta, particular mas frequentemente inacessível. A Série 
está disponível através de nosso sitio na internet: www.trincafilmes.com.br. 
 
 

contatos: 
Douglas Machado 

celular: [86] 999875896 
e-mail: douglasmachado@gmail.com | trincafilmes@trincafilmes.com.br 

                                                
4 O CÓDICE E O CINZEL: O foco narrador deste filme é um olhar estrangeiro sobre o Pampa. O diretor, dessa 
forma, faz um paralelo com a literatura produzida pelo escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, a qual 
desenvolve esse mesmo olhar. Além do universo literário do autor, apresenta uma reflexão acerca de vários 
temas que circundam seu universo existencial e estético, como por exemplo, a Oficina de Criação Literária na 
PUCRS, o Pampa, Porto Alegre, Mozart e sua ascendência açoriana. 143min. – 2007. 
 
5 O RETORNO DO FILHO: Um filme sobre os laços afetivos e poéticos entre o filho Alberto da Costa e Silva e o 
pai: Da Costa e Silva. Gravado no Rio de Janeiro-RJ e Amarante-PI. 52min. – 2009. 
 
6 WILSON MARTINS – A CONSCIÊNCIA DA CRÍTICA: tem como base uma longa entrevista gravada com Wilson 
Martins, em 2002. Nos anos subseqüentes, novos encontros e novas entrevistas fizeram deste documentário 
um tecido de memórias alinhavado por escritores como Miguel Sanches Neto, Moacyr Scliar, Luiz Antonio de 
Assis Brasil, Affonso Romano de Sant´anna e com um dos ex-alunos de Wilson Martins na New York 
University: Kenneth Krabbenhoft. Gravado em Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Nova Iorque, nos EUA. 


