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Iniciou seus trabalhos na área audiovisual em 1998. Com o passar dos anos, assumiu 
a produção dos filmes realizados pela Trinca Filmes Ltda. [trincafilmes.com.br], da 
qual é sócia fundadora, em parceria com Douglas Machado. Trinca Filmes é uma 
produtora que trabalha com filmes de ficção e documentários sobre questões 
relacionadas ao Nordeste do Brasil e ao Sertão, em particular. Também atua na área 
documentários sobre literatura brasileira. Sede em Teresina-PI. 
 

Dentre suas produções, se destacam: 
 

em pós-produção: A CARTA DE ESPERANÇA GARCIA [4K DCP, 2023]; 
em pós-produção: CIPRIANO E A MORTE DE CIPRIANO [2K DCP, 2023]; 
Série JOÃO [Série em 5 episódios | Digital, 2021] 
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]; 
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/Digital, 2001];* 

 

*Obras exibidas em alguns cinemas e veiculadas em canais à cabo como Arte 1 
e Canal Brasil – exceto O RETORNO DO FILHO e UM CORPO SUBTERRÂNEO, 
exibidos na TV Cultura SP e filiadas. 

 
Sobre os filmes em pós-produção: 

A CARTA DE ESPERANÇA GARCIA: Temos numa artista do porte de Zezé 
Motta o eixo organizador de uma conversa-debate com outras cinco 
mulheres sobre a carta de Esperança Garcia, escrita dia 6 de setembro de 
1770, e sua atualização para os dias de hoje. O conceito do documentário 
enquanto tratamento ficcional e poético de dados históricos, estrutura 
imagens que pensam a realidade atual e nela intervêm direta e 
simultaneamente, propondo, com isso, uma dupla codificação (existencial e 
política) relativa aos movimentos negros e à luta por direitos 
civis. O documentário de longa metragem A CARTA DE ESPERANÇA GARCIA 
faz parte das atividades das comemorações dos 200 anos de Independência 
do Piauí. 
 
 



	

www.trincafilmes.com.br 
trincafilmes@trincafilmes.com.br  

	
	

2	

 
CIPRIANO E A MORTE DE CIPRIANO (edição comemorativa com lançamento 
previsto para o final de 2023/início de 2024). O arco narrativo dessa 
remontagem, de certa maneira, dialoga com o reencontro dos originais em S-
16mm (após 20 anos de sua filmagem). 

 
 

No momento, desenvolve com Douglas Machado – seu sócio na TrincaFilmes 
– um projeto de longa metragem de ficção chamado PRESÉPIO e, a partir do roteiro 
original, trabalham com o ilustrador Colo (Madrid, Espanha) uma novela gráfica do 
filme. 
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