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Iniciou seus trabalhos na área audiovisual em 1987 [TVE-PI] e desde então realizou produções 
em diferentes regiões do Brasil e algumas no exterior [Suécia e Espanha]. Em sua maioria, como 
roteirista e diretor de documentários e filmes de ficção. É sócio da TRINCA FILMES LTDA., 
uma produtora que trabalha com documentários sobre literatura brasileira e filmes sobre 
questões relacionadas ao Nordeste do Brasil e ao Sertão, em particular. Sede em Teresina-PI. 
Dentre suas produções, destacam-se: 
 

BOOKTRAILERS [Digital|vários escritores/períodos]; ENSAIOS ÍNTIMOS E IMPERFEITOS 
[Digital, 2015-2018] | POESIA NA MADEIRA [Digital, 2014] | A CONSCIÊNCIA DA CRÍTICA 
[Digital, 2012] | NA ESTRADA COM ZÉ LIMEIRA [Digital, 2011] | JOÃO [35mm, 2010] | O 
RETORNO DO FILHO [Digital, 2009] | O CÓDICE E O CINZEL [Digital, 2007] | UM CORPO 
SUBTERRÂNEO [Digital, 2006] | O SERTÃOMUNDO DE SUASSUNA [Digital, 2003] | UM 
HOMEM PARTICULAR [Digital, 2002] | CIPRIANO [S-16mm, 2001] | HORA ZERO – EL 
SALVADOR DEPOIS DA GUERRA [Digital, 1994]; 

 

Essas obras são veiculados em canais à cabo como Arte 1 e Canal Brasil – exceto O RETORNO DO FILHO e 
UM CORPO SUBTERRÂNEO, exibidos na TV Cultura de SP e HORA ZERO, na Suécia. 

 

No momento, produz e dirige o segundo volume da adaptação do livro Ensaios íntimos e 
imperfeitos, do romancista gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil; e desenvolve o projeto de longa 
metragem de ficção: PRESÉPIO, com roteiro inédito. 

 

Assina a Curadoria e Programação de filmes nos Cinemas Teresina, em Teresina-PI, 
aliando o grande circuito com o cinema de autor e de repertório. Mantém um foco especial na 
formação de plateia através de Mostras, Sessões com Debate, Master Class e uma programação 
com cinematografias de vários países. 
 

Editor da Hoblicua, uma revista anual de literatura e dos selos Agarazul e meiomilheiro, 
onde publica poesia, ensaio e romance [hoblicua.com.br]. À venda em diferentes livrarias 
brasileiras, tais como: Livraria da Travessa, Blooks Livraria, Arte & Letra, Livraria Cultura, 
Toccata, Leitura, Argumento, Anchieta etc. 
 

Colaborador das novelas gráficas realizadas pelo ilustrador Colo, em Madrid [Espanha]. 
Dentre as mais recentes, destacam-se: ANIMAL [2018], HOY ES UN BUEN DÍA PARA MORIR 
[2016] e DE PERROS Y DE HUESOS [2011]. No momento, assina o roteiro e desenvolve com ele 
um novo trabalho: PESEBRE – a ser lançado em 2019. 
 

Trabalhou como professor-convidado na Universidade Nórdica Biskops Arnö [Suécia] – 
Curso Film För Förändring – Participatory Vídeo. Período: 2004 a 2009. 
 

Iniciou jornalismo na Universidade Federal do Piauí, seguindo os estudos em Hilversun, 
Holanda, como bolsista do governo holandês – curso: Educational Programme Production Course-
Television, na RNTC [1992]. Também cursou Dirección y Producción en Televisión, no centro de 
ensino Metrópolis, em Madrid, Espanha [1991]. Além de participar em diversas oficinas e 
workshops sobre cinema, teatro e rádio. 
 
 

[última revisão: Janeiro de 2019] 


