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Frederico 
Machado

Frederico Machado e alguns dos seus filmes: Exercício do Caos (cena com Auro Juricê, Thalita Sousa, Isabella Sousa e Thayná Sousa; O curta Infernos, com Nauro Machado; e As órbitas da 
água (cena com Rejane Arruda e Flávia Bittencourt - em 2º plano, desfocado)
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OLHARES & JANELAS

As órbitas da água A Literatura 
como experiência criativa (II)*

Modos intempestivos 
para ler a poesia

As diversas 
concepções do 
divino men-
cionadas por 
George Steiner 
na sua Gramá-
tica da criação 
estão sempre 
associadas ao 
atributo da 
c r i a t iv i da d e, 
principalmente 
quando se trata 
da “singularida-
de de um come-
ço”, a partir do 
qual toda religião termina por definir boa parte das respostas 
que o ser humano procura.  O autor observa que não possuí-
mos mitos ou imagens de uma divindade não criadora e que 
mesmo os algoritmos de um supercomputador, podendo arqui-
tetar cenários nos quais o universo seria regido por um tempo 
reversível, sem começos, num processo de manipulação infin-
da, ainda assim, a criação não teria a singularidade de um co-
meço, já que só Deus seria capaz de criar. 

Não por acaso, o autor compara a criação na arte com a cria-
ção do mundo a partir de uma analogia estética. Para o autor, a 
possibilidade de criação sem forma não é aceitável e apresenta 
dois princípios do gesto criador que podem ser observados. O 
primeiro seria considerar a criação como uma representação 
da liberdade, por isso, nesse sentido, os artistas são divinos, na 
gratuidade da criação. O segundo princípio incidiria no para-
doxo da própria arte, o fato de criar algo que “é” assim como as 
possibilidades do que “poderia ser”, e nisso as criações artísti-
cas são paralelas à criação de Deus.

O que uma experiência criativa pode oportunizar, longe de 
ser uma relação com dimensões do sagrado, diz respeito à po-
tência do gesto criador, de um tipo de vivência que torna sin-
gular uma ação. Esse seria o desafio, a busca. E não é preciso 
procurar fora, longe da nossa vida cotidiana. Criar na arte exi-
ge, antes de tudo, parar para perceber. Não se trata de esperar 
pela inspiração, a grande ideia salvadora do silêncio, da imobi-
lidade. Parar é olhar perto, deslizar por camadas de sentidos, 
de percepções novas sobre coisas conhecidas e reconhecer que 
faltam palavras adequadas para o que desejaria dizer, compor. 

Uma experiência criativa é entrar em contato com instâncias 
desencadeadoras de processos em que as palavras precisam 
ser domadas dentro da arquitetura do verso.

   * A primeira parte de A Literatura como experiência criativa foi 
publicada na edição anterior do Sacada Literária, de setembro/21.

De imediato, avançando para além da importância do ato de 
ler, o fato é que encontrar vida nas palavras necessita de um 
contato acirrado, intempestivo até, diria sem pudores, ao ten-
tar descortinar o mundo das imagens em um livro de poesia e 
suas particularidades singulares. 

Não por acaso, Alfredo Bosi, em O ser e o tempo, entende 
que por meio das imagens dos poemas decorre o sentimento 
que é tanto do poeta quanto nosso, e que o mesmo pode ser 
dotado de horror, melancolia, nostalgia, enternecimento e até 
mesmo de algo que é pueril e ao mesmo tempo violento. Esse 
seria um modo de se encontrar com um poema, dentro do 
poema, dentro da gente. 

Talvez, por isso, ao se defrontar com o livro de poesia de 
sua escolha, o leitor aguarda o momento mais adequado para 
iniciar um percurso desenhado pelo seu desejo. Diferente do 
romance, um livro de poesia possibilita que o leitor trace um 
roteiro particular, até irregular, rebelde à pretensa linearida-
de de um percurso. O leitor pode iniciar a sua leitura por onde 
quiser. Pode ser ao acaso, onde decidir abrir o livro, como 
uma roleta russa, sem saber o que encontrará a partir de sua 
atitude intempestiva. 

Um livro, apesar de constituir uma composição com uni-
dade, já que os poemas presentes fazem parte de um projeto 
cuidadosamente organizado pelo autor, não deixa de possuir 
autonomia em suas partes. Mas que fique claro, não estou 
defendendo um modo de leitura, mas interessa evidenciar as 
possibilidades, os múltiplos caminhos que o leitor tem à sua 
disposição. Aqui, defendo mais do que um modo de leitura, 
coloco no centro o próprio objeto de uma preferência. 

Cada poema é um objeto que começa e termina no último 
verso, mas que pode continuar ressoando para o leitor seus 
múltiplos sentidos ali-
nhados à fragmentação 
do tempo, da não conti-
nuidade de uma promes-
sa. Por fim, como disse 
George Steiner, em Ne-
nhuma paixão será des-
perdiçada, se um único 
poema se salva, essa pai-
xão torna-se perene.

Ricardo Nonato
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FABRÍCIO DUQUE

Uma das magnitudes da 
arte do cinema é sua pos-
sibilidade de autotrans-

porte. Certos filmes conseguem 
a proeza de não só inserir o es-
pectador à trama, mas também 
transcendê-lo à deriva do tempo 
e do espaço, que se perdem e  se 
pausam  na concretude  absoluta 
das imagens recebidas. As órbi-
tas da água é assim. Uma viagem 
que nos conduz à história por 
um barco metafórico e subjetivo, 
sem destino certo e sem projeção 
de futuro. É uma obra de instan-
tes, de microacontecimentos flui-
dos, libertos dentro de uma ideia 
limitada de liberdade e já venci-
dos, principalmente pela mare-
sia que reverbera a melancolia 
do não mais querer e sim vencer 
o tédio dominante.

As órbitas da água é um filme-
-ilha. Como se estivéssemos na-
vegando em plena terra firme. 
E também um filme-bolha, que 
caminha no limite da paciência 
de suas personagens. Para cada 
um, há apenas o tempo a pas-
sar, que demora demais. Assim, 
só resta então ir até a “borda do 
recheio’’, “brincando com fogo” 
para acelerar o dia. Eles bebem, 
dançam, transam e traem, tudo 
potencializado com excitação e 
desejos latentes (e primitivamen-
te orgânicos) que nunca cessam. 
Estão cheios de todos e deles mes-
mos. Suas personagens buscam 
no silêncio a proteção de suas 
angústias, resignando-se com a 
condição em que se encontram e 
tentando não estimular a revolta-
-picuinha pelo retorno de um que 
abandonou tudo para buscar algo 
que nunca encontrou. E a figura 
do estrangeiro que volta como 
visitante-forasteiro (que viu o 
mundo para talvez ‘’jogar na cara” 
de quem não teve a coragem e a 
decisão do abandono). O cenário, 
uma pequena vila de pescadores 
no litoral maranhense, abriga-se 
no tempo do realizador húngaro 
Bela Tarr, na catarse alegórica-
-naturalista de Bacurau, de Kléber 
Mendonça Filho e Juliano Dornel-
les, e no sensorial-caseiro editado 
do cineasta Humberto Mauro.

As órbitas da água é acima de 
tudo um registro de imagens inti-
mistas, como um banho de lama, 
que pode soar gratuito, vazio e 
com que sobre o nada, mas que 
na verdade é a representação do 
tudo (o contexto) pela liberdade 
aleatória do olhar. imagético, atá-
vico, desordenado, incompatível, 
descontínuo e altamente vivo, E 
por detalhes que compõem toda 
a mise-en-scène deste episódio 
final da “trilogia dantesca’, que 
se iniciou com O exercício do caos 
(2012) e O signo das tetas (2015). 
Sua trilogia acontece por um in-
cômodo com o próprio ser huma-
no, que invoca Jean-Paul Sartre e 
seu “o inferno são os outros”, mas 
se baseia quase integralmente no 
“Inferno de Dante” por mesclar 
neorrealismo italiano, barroquis-
mo e humanitarismo do indiví-
duo como uma “comédia divina”. 
Talvez nossas idiossincrasias e 
intolerâncias causem risos no 
céu. Vai saber! Dante Alighieri 
foi exilado de sua terra natal e 
abandonado por seus parentes. 
Assim, o que resta? Sobreviver 
sozinho dentro da própria indivi-
dualidade absoluta.

Sim, As órbitas da água é um 
exílio por todos os lados. Cada 
um, reverberado em seu dire-
tor Frederico Machado, cons-
trói uma proteção-casca-casco. 
Especialmente pela narração-

-literária-poética. Uma defesa 
silenciosa para mascarar medos, 
tristezas, crenças, covardias e até 
mesmo otimismos e esperanças, 
à moda de uma peça de William 
Shakespeare que encontra Her-
man Melville de Moby Dick e/ou 
O velho e o mar, de Ernest Hemin-
gway.

Com setenta minutos, o longa-
-metragem desenvolve-se por 
tempos contemplativos, rigor 
técnico da fotografia de Ben Real 
(e iluminação de Manoel Pinhei-
ro), domínio-sensibilidade única 
da direção e pelas cenas pós-
-créditos (fique até o final). Seus 
atores encenam o não falar por 
reações oculares dotadas de sig-
nificados, vivências, passados, 
tatuagens, falhas, alegrias, cul-
pas e cicatrizes, como o balançar 
de um barco, na primeira cena, 
que leva duas pessoas: a mulher 
(Rejane Arruda) e o homem 
(Antonio Saboia, que também 
viveu um “forasteiro misterioso” 

em Bacurau, e em Lamparina da 
Aurora, também do diretor em 
questão aqui). É uma autocatar-
se. Um autoencontro. Uma tera-
pia de cognição compartilhada e 
retroestimulada à cura, Pela lama 
que renova. Pela trajetória de um 
corpo que percorre ao redor de 
outro sob a influência de alguma 
força. E pela água que é a maior 
constituinte dos ruídos dos seres 
vivos. São os signos básicos que 
regem a natureza. Contudo, As 
órbitas da água, com produção 
original Indie Cine, e que estreou 
no Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro 2019, é um filme que 
orbita demais, talvez pela quebra 
brusca do silêncio com a chegada 
demasiada dos diálogos, que se 
transformam em necessidades 
didáticas ao público, mas isso 
se autodescortina ao se manter 
a construção de um tempo-epi-
fania, quase negativado e verti-
ginoso. É, a mensagem é clara: 
somos todos estrangeiros de nós 
mesmos.

Frederico Machado e uma 
conclusão que continua

Uma das maravilhas de se 
escrever sobre um cineasta é a 
possibilidade de mergulhar nos 
filmes com mil olhares, todos li-
vres, e percepções, todas válidas. 
Após analisar os nove filmes da 
carreira (até o momento) de Fre-
derico Machado, de Litania da 
velha até As órbitas da água, um a 
um, certos padrões e caracterís-
ticas criativas são explicitamen-
te detectadas. Percebemos que 
todas as suas obras necessitam 

abordar o tema da morte, conta-
to com a natureza interiorana, a 
relação pai e filho, a quebra de 
tabus e de moralidades inverti-
das, a cinefilia pulsante (de vício 
entranhado), a estética como 
narrativa da imagem, o silêncio 
como representante máximo de 
uma aceitável solidão.

Pois é, Frederico Machado é 
um típico filho único de classe 
média alta, que aproveitou to-
dos os presentes culturais de 
seu país. Que se moldou pela 
afinidade de consumos de livros, 
películas e qualquer arte que re-
presenta arte. Sem saber, Frede-
rico segue a linha decadentista, 
doutrina inspirada no ideal clás-
sico que arremete contra a moral 
e os costumes burgueses, evoca 
a evasão à realidade cotidiana, 
exalta o heroísmo individual e 
infeliz, explorando as regiões 
mais extremas da sensibilidade 
e do inconsciente. Mas tudo isso 
buscando com sutileza e sem 
gritos impostos. É um homem 
educado, mas que por intrínseco 
gene do filho único não conse-
gue delegar tarefas. Em muitos 
filmes, assume quatro ou cinco 
funções. Tudo intenso e elemen-
tar. Ele também busca a beleza 
não convencional. E seus filmes 
estimulam um alto atrito sexual. 
São sugestivamente eróticos. O 
espectador cria a sinestesia com 
os corpos, suores e estímulos do 
desejo luxuriante. Mas ficamos 
com uma pergunta em aberto: o 
que é beleza para nosso realiza-
dor homenageado, um misto de 
anjo e demônio, que lidou com o 
alcoolismo de seu pai para poder 
beber sem culpa? O sexto episó-
dio da primeira temporada de Pe-
quenos incêndios por toda a parte, 
pode explicar: “O que é beleza? 
Como reconhecê-la? Está no ex-
traordinário? No mundano? Ou 
no inquietante? No repulsivo? Ou 
até mesmo aterrorizante? Pensei 
na definição de Freud. De que 
“o inquietante está na classe do 
aterrorizante que traz de volta 
algo que conhecemos. Algo mui-
to familiar. Coloque algo novo no 
mundo ou use o que tem para 
mostrar: o que é aterrador, repul-
sivo e inquietante sobre vocês.” 
Continua...

* Fabrício Duque é jornalista, pós-
-graduado em cinema, membro da 
Associação de Críticos de Cinema do 
Rio de Janeiro e da Comissão de Ética 
e Pesquisa da UERJ.

** Trecho do ensaio As vírgulas 
deslocadas de Frederico Machado, 
de Fabrício Duque, publicado no livro 
Um Porto no Purgatório – impressões 
sobre o cinema de Frederico Macha-
do. Haley S/A, 2021.

e os forasteiros natos e mareados no cinema  de Frederico Machado

“AS ÓRBITAS DA ÁGUA comprova a confiança na potência das ima-
gens. O filme acredita na capacidade de interpretação do espectador, 
assim como nas simbologias da natureza (a rede, os peixes, a areia, a 
lama). Trata-se de uma estética sem vaidades nem malabarismos de 
câmera, mas, ao mesmo tempo, bem pensado em termos de enqua-
dramento de câmera e ritmo narrativo.”

 (Bruno Carmelo, crítico de cinema, ABRACCINE – Associação Brasileiro de 
Críticos de Cinema)

“As Órbitas da Água faz de Frederico Machado um bardo das in-
continências e de seus riscos.  O filme é um dos mais fabulares (e doí-
dos) representantes do cinema brasileiro recente. Com uma fotogra-
fia dionisíaca, Machado expões a sina de que, naquela galáxia onde a 
palavra é estrela cadente, os corpos celestes repetem a mesma rota.”

(Rodrigo Fonseca - Estadão)

O CINEMA DE
 FREDERICO MACHADO:

Longas:
Lamparina da Aurora, 2017
Boi de Lágrimas, 2018
Trindade dantesca ou tri-

logia da existência:
O exercício do Caos, 2013
O signo das tetas, 2015
As órbitas da água, 2020

Curtas:
Litania da velha, 1997
Infernos, 2006
Vela ao crucificado, 2009
Angústia, 2016

“Os poetas existem para que o impossível se 
cumpra” (FRAGA, 1987, p. 280)

poesia, coisa do infinito

Antonio Saboia e Rejane Arruda no filme As órbitas da água

Cena com Rejane Arruda e Auro Juricê

Tacito Borralho, o “Pai”, no filme de Frederico Machado
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Antes de falar da direção de cine-
ma, que é o teu universo e teu 
mergulho hoje, seria importan-

te nos lembrarmos de um Fred que 
abriu um caminho para o audiovisual, 
o filme e a literatura cult em São Luís do 
Maranhão. Mas também para a cultu-
ra cinéfila e cinematográfica no Brasil, 
através da espetacular distribuidora 
Lume Filmes. Fale um pouco dessa es-
trada pra gente. 

Sempre fui um completo apaixonado 
por cinema. E toda a minha formação 
veio do ato incansável de assistir filmes. 
Em determinada época de minha vida, 
assistia 5 longas-metragens por dia, 
durante mais de 5 anos, na minha ado-
lescência. Resultou o processo natural 
de, quando adulto, resolver abrir uma 
distribuidora para exibir filmes que me 
tocaram, e que não estavam ainda dispo-
níveis no Brasil. Natural e de muita luta. 
Porque, junto com a distribuidora sem-
pre tivemos a Lume Filmes como uma 
produtora de cinema autoral, e também 
exibidora e realizadora de festivais e es-
cola. Tudo muito sincronizado e com 
perfil claro, para que o público e a crítica 
já entendessem desde o início com que 
tipo de cinema a gente trabalharia e tra-
balhava. Com a Lume Filmes, lançamos 
mais de 300 filmes no circuito brasileiro, 
o que é um feito absurdamente grande, 
vindo de uma empresa do Maranhão, 
que atingiu muito mais respeito fora do 
estado e do país do que aqui na nossa ci-
dade. 

O que te levou, de fato, ao encanto e 
ao trabalho com o cinema? Quais os 
conflitos e as saídas entre o encanto e o 
trabalho que o cinema pode enfrentar? 

Tive a sorte de ter pais artistas, que 
sempre me incentivaram a ter um con-
tato grande com todo tipo de arte. Uma 
das primeiras lembranças que tenho de 
minha mãe é assistindo com ela Marce-
lino Pão e Vinho, no antigo Cine Roxy. De 
meu pai, nas inúmeras vezes que fomos 
ao Cine Passeio. Meu pai assistindo bê-
bado Down by Law de Jim Jarmusch, no 
Cine Candido Mendes no Rio de Janeiro, 
e gritando na sala que o filme era belo! 
Isso tudo me marcou. 

Já os conflitos são muitos. Aqui em São 
Luís há uma total indiferença com o meu 
trabalho. Ninguém vê meus filmes e 
quando veem, assistem com descaso. Lá 
fora sou muito reconhecido e valoriza-
do. Entro nas listas dos melhores filmes 
do ano na imprensa europeia, ganho 
prêmios em diversos festivais importan-
tes, a crítica toda me respeita. Aqui não 
compreendem. Mas, se Nauro, que foi 
um grande poeta, tinham pessoas que 
o criticavam e menosprezavam mesmo 
sendo um gênio, falar mal ou não falar 
do seu filho é muito mais fácil e natu-
ral. O que já me deixa muito mais forte 
para continuar realizando.  E mais livre. 
Referem-se a mim como um realizador 
que faz um “cinema da solidão”, e de fato 
isso já não me incomoda mais. É ate uma 
liberdade maior que eu tenho no ato de 
fazer e ser importante apenas para mim 
de fato esse cinema que eu crio. Com re-
lação ao encantamento, o cinema é mi-
nha fonte de vida e minha única certeza 
no fazer artístico. Não tenho dúvidas de 
meu caminho nessa arte.   

Você começa seu trabalho de direção 
com um curta de título homônimo ao de 
um livro da sua mãe, Arlete, o Litania da 
Velha, de 1996, e prossegue com títulos 
homônimos a livros do seu pai, Nauro 

Machado. Além disso, as figuras do pai 
e da mãe são basilares em tua obra, 
pela ausência/presença da figura forte 
de uma mãe (Exercício do Caos, Signo 
das Tetas...) ou pela presença/morte 
de um pai (Exercício do Caos, Lampari-
na da Aurora, Órbitas da Água...) – fez 
o curta Infernos, com o próprio Nauro 
atuando... Fale da importância disso, de 
como você vê ou sente essa recorrência 
no sentido pessoal e no sentido do sig-
nificado da própria linguagem do cine-
ma que pela qual você optou. 

Como falei acima, Nauro e Arlete são 
meus pilares na arte cinematográfica. E 
nada mais natural de tê-los por perto nos 
meus trabalhos. Minha mãe foi que me 
possibilitou eu entrar nesse mundo com 
Litania da Velha. O filme é mais dela do 
que meu. Já com Infernos, fez-me apro-
ximar ainda mais de meu pai. Os temas 
dos filmes são meus e livres. Há algo de 
tragédia grega, mas também de cinema 
pequeno, menor, que retrata os proble-
mas do meu estado e país: sociais, políti-
cos e humanos. Mas são filmes que tento 
revelar o indivíduo no universal. Através 
de um cinema que é muito mais poesia 
do que prosa. Já tenho uma escrita pró-
pria, além de um modo próprio de pro-
duzir e fazer.

Qual a relação possível entre poesia e 
cinema?

Cinema sempre é poesia. Pode ser mal 
poesia ou boa. Mas a imagem, os sons, a 
intepretação dos atores e a própria lin-
guagem cinematográfica é poesia, é rit-
mo, é urgência. Quando você junta dois 
planos e resignifica o que eles propõe, 
você está criando um verso. E o cami-
nho que você trata na montagem é algo 
muito parecido com a criação poética. É 
sua escrita, a sua forma de contar uma 
história, um sentimento, uma ordem no 
mundo sua.  

Qual é a tua concepção do filme 
autoral, e quais os limites da lingua-
gem autoral em relação ao mercado 
cinematográfico e ao grande público? 
Como você lida com a tensão da autoria, 
em sua recepção e compreensão? 

Hoje não penso mais nada na relação 
que o público possa ter com a minha 
obra. Nem a crítica, na verdade. Faço 
cinema apenas com os meus anseios, 
desejos e propostas. Acredito, sim, que 
cada pessoa que assiste ao filme pode 
apreender algo muito particular do fil-
me. Mas para mim será uma coisa boa 
apenas para quem o apreende. A mi-
nha relação com a minha obra é pesso-
al, única. Eu sei o que ela significa para 

mim. Isso é o mais importante. Por isso 
a questão do público é tão insignificante: 
pois não vejo o cinema como mercado, 
objeto de produção. Ela é uma obra: que 
é extensão minha, que me revela e me 
explica. E, além disso, explica o mundo 
para mim.

Você tem permanecido com alguns 
atores, principalmente nos teus lon-
gas, os quais, inclusive, transmitem 
aos filmes uma carga visceral e cor-
poral muito grande. Alguns atores, 
que não são necessariamente do uni-
verso cinematográfico, artistas de ou-
tras áreas, ou pessoas não engajadas 
nesse meio, são alçadas à atuação, à 
representação de uma humanidade. 
O que te direciona nessas escolhas ou 
convites, o que você busca neles? 

Sempre a verdade e a relação que eles 
têm com meu cinema. Geralmente são 
atores que querem realmente trabalhar 
comigo, que têm esse desejo. Isso já é 
meio caminho andado: a confiança que 
eles têm em mim. Todos entram saben-
do que vai ser uma experiência visceral 
e única. E estão dispostos a isso. Que tem 
orgulho do que eu faço e de como eu 
faço: sem medo, com possibilidades infi-
nitas de caminho, sem censura. E toando 
como base a liberdade de criação. Além 
disso, uso atores ou artistas de outras áre-
as, ou não atores, que são representações 
do que eu quero inserir em termos de 
signos e símbolos no meu cinema. 

Como você se sente em relação ao 
apoio hoje do cinema no Brasil, das 
instituições culturais e do próprio esta-
do em que você produz, o Maranhão, no 
que diz respeito à tua produção cultu-
ral, ao cinema? 

Quase nulo. Há editais e são mal de-
senvolvidos. Os prêmios são dados para 
empresas que estão em dias com paga-
mentos de impostos, mas que não entre-
gam nenhum trabalho e não fazem nada 
de relevante. Triste, uma província sem-
pre, uma eterna província. O cinema não 
é considerado arte ou cultura em muitos 
lugares do nosso país. E São Luís, não 
foge disso. Vejo tentativas, sim. Mas está 
bem longe, mas bastante longe mesmo, 
de ser uma coisa justa, com princípio, 
com regras claras. Edital não é um ato 
cultural. É mais um ato político e estru-
tural de como ter a arte “embaixo do bra-
ço”, para ser uma manifestação política 
e social do status quo estabelecido por 
quem faz os editais. E assim a cultura do 
nosso estado é e sempre foi tocada. 

Quais alguns dos prêmios ou reco-
nhecimentos de que você mais se orgu-

lha de ter conquistado, dentre os tantos 
que você tem recebido? Fale um pouco 
desse reconhecimento também em 
relação ao expresso no livro “Um Porto 
no Purgatório”. 

Uma homenagem bela foi na Mostra 
Nordestino de Cinema Contemporâneo 
na Bahia, no qual fui o homenageado. 
Porque é um festival importante, e no 
interior da Bahia. Feito por cineastas e 
estudantes de cinema daquele estado 
que, sem me conhecerem pessoalmente, 
me chamaram para ser homenageado 
do ano. Outro foi quando fui chamado 
para dar um curso de cinema de guerri-
lha no Festival de Brasília para alunos da 
periferia daquela cidade. Quanto aos prê-
mios, tiveram mais de 100, em diversos 
festivais importantes, mas digo honesta-
mente que o prêmio é mais um valor re-
presentativo do júri que dá ao filme uma 
premiação do que propriamente do fil-
me. O júri que demonstra o seu gosto ao 
premiar essa ou aquela obra. Portanto, é 
um julgamento de um número pequeno 
de pessoas que avaliam mais o seu gosto 
particular do que propriamente a obra 
como conceito artístico. O filme não pre-
cisa de prêmio para se estabelecer como 
uma obra importante. Ele já o é para 
algumas pessoas. Isso é o que importa. 
Ganhei Huesca (Espanha), Montecantini 
(Itália), Tiradentes (Brasil). Participei de 
Thessaloniki (Grécia), Durban (Africa do 
Sul), Kitzbuhel (Austria)... Todos impor-
tantes e reconhecidos festivais. Mas tão 
belo quanto passar neles é exibir o filme 
na Comunidade do Mangue Seco (onde 
As Órbitas da Água foi filmado) ou na gal-
pão do Bumba Meu Boi do Anjo da Guar-
da (onde Boi de Lágrimas foi filmado). 
Quanto ao livro Um Porto no Purgatório 
é mais um recorte do que já escreveram 
sobre mim, mais um registro de pesso-
as que foram tocadas pelos meus filmes 
e minha obra, que acredito ainda esteja 
na sua concepção inicial. Tenho muito 
caminho ainda a percorrer. Somente em 
2022 teremos 3 obras grandes sendo lan-
çadas: Punga (série para TV), Percurso de 
Sombras (longa independente), Noite Am-
bulatória (longa em co-produção inter-
nacional a ser filmado no Chile), e Rosas, 
primeiro trabalho não autoral de minha 
carreira, que subverto o filme documen-
tal fazendo uma obra híbrida entre ani-
mação, documental e ficção. Portanto 
continuar fazendo e consequentemente 
vivendo, como sei e posso viver, produ-
zindo meus trabalhos e resignificando 
meu mundo através dos meus filmes.

Em incisiva entrevista ao Sacada

Frederico Da Cruz Machado é diretor, distribuidor e exibidor de filmes, nascido 
em São Luís em 1972, filho do poeta Nauro Machado e da escritora/poeta Arlete 
Nogueira da Cruz, com cujas obras o cineasta tem estabelecido diálogos. Come-

çou sua carreira com o curta A Litania da Velha, em 1997. Em 2006, fundou a Lume 
Filmes, uma das mais importantes distribuidoras de filmes, nacionais e internacio-
nais. Como diretor de longas, começou com O Exercício do Caos, em 2013, primeiro 
filme da que chamou “Trilogia Dantesca”, completada com O signo das tetas (2015) e 
As órbitas da Água (2020). Alçou fama nacional após dirigir os dramas Lamparina da 
Aurora (2017) e Boi de Lágrimas (2018). Frederico Machado é Diretor do Cine Lume e 
da Cinemateca Lume, além de idealizador do Festival Internacional Lume de Cinema, 
no Maranhão. Como realizador, já ganhou mais de 100 prêmios internacionais, cuja 
importância explica nesta entrevista.

Até agora, temos entrevistado pessoas ligadas às letras. Mas não podemos deixar 
de abrir a palavra a esse que é, atualmente, sem esquecer a importância dos nossos 
lutadores, o nosso realizador cinematográfico mais importante, e que merece ser re-
conhecido aqui como já o é em outras partes do nosso país e fora dele.

O Sacada Literária não pode se abster de estar junto com Frederico Machado nesta 
importante fase de sua vida e produção: sua explosão e começo, com suas respectivas 
dificuldades, expectativas e sonhos. 

Eis os signos de nossa frutífera conversa.

Cena do filme Exercício do Caos, com Auro Juricê, Thalita Sousa, Isabella Sousa e Thayná Sousa

Diretor, distribuidor e exibidor de filmes Frederico Machado

Livro de crítica sobre o cinema de Frederico Cartaz de Lamparina da aurora (2017) Frederico Machado (dir.) com o ator Buda Lira, em gravação do filme Lamparina da Aurora
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O GALERIA SACADA desta edição traz alguns livros publicados, lançados ou 
que chegou às nossas mãos nos últimos dois meses. 

Chamamos essa pequena mostra de Poesia para a Primavera – uma estação pu-
xada, ao menos para nós, de forma simbólica, pelo mês de setembro. O livro que 
parece encarnar mais esse espírito é o Cotidiano Azul (Penalux, 2021), do poeta e 
professor Wilson Chagas: um livro colorido, vibrante, primaveril. 

Há também o Travessia (Viegas Editora, 2021), de Eloy Melonio, de colorido azul 
marinho, despojado, com tom [auto]reflexivo sobre as travessias da vida e as tra-
vessias do escrever.

Paulo Rodrigues, que vem construindo uma sólida e reconhecida obra, aposta 
na crítica poéticossocial, numa imagética de verve narrativa/cinematográfica, 
com seu Cinelândia (Folheando, 2021), merecidamente premiado no Prêmio Lite-
ratura e Fechadura - edição 2020. 

Temos a ótima notícia da coletânea Poetas do Estanhado, com 21 poetas da ci-
dade de União (PI), organizada por João Batista de Carvalho. Apresentamos aqui 
alguns poetas representativos da coletânea, na impossibilidade de coligir todos, 
partindo de uma linguagem de sensibilidade contemporânea, sem arroubos gra-
tuitos. 

O Xilogravura de Pássaros (Penalux, 2021), livro princeps de Carvalho Junior, 
lançado in memoriam em setembro na Academia Caxiense de Letras, mas cuja 
homenagem se estendeu até agora, através do evento “Na Pele da Palavra”, em 
Caxias, no 4 de outubro/21, que seria o seu aniversário de 36 anos no nosso inco-
mensurável “poetamigo”. 

Por fim, merece destaque também a coletânea Poetas Maranhenses (Viegas Edi-
tora, 2021), resultado do Concurso Gonçalves Dias, da Associação Maranhense 
de Escritores – AMEI. Está repleta de trabalhos muito bons, até por ser resultado 
já de  seleção e concurso, cujo poema premiado foi O Intamanhável, de Carvalho 
Júnior. Entretanto, pela extensão desse poema e sua já efetiva divulgação em vá-
rios canais, resolvemos estimular uma poeta em formação, do alto de sua inicial 
juventude, Patrícia da Silva de Sousa (Patrícia Bathory), publicando seu poema 
de contraponto, que se expressa como uma derrisão em cascata, trazendo aquela 
cor sangrada ou lilás, das primaveras-roxas ou das helicônias. 

Boa leitura.

Poesia para a Primavera 

A VIDA NÃO SUPORTA EPITÁFIOS

um mês de sol e despejo
a calçada não tem assistência;
não embala o sonho
na manhã.

não balança os restos do homem
embrulhados no papel.
não sabe o que é um AVC,
nunca teve problema
com o álcool.

desconhece mandado de busca
e apreensão.

o corpo saiu pela porta dos fundos.

                                                                                        (Paulo Rodrigues. Cinelândia. 
                                                                                                                                  Ed. Folheando, 2021)

PÁGINA EM BRANCO

Não me apego ao passado.

Por isso quase não o visito.
E quando o faço, faço-o com desgosto.

É que eu tenho uma paixão pelo futuro.
E os meus versos 
sempre acordam nos braços do amanhã.

Meu pendor é a trilha do Sol,
por onde o sigo
até a porta do horizonte.

Já não me importa a minha biografia,
nem meu álbum de fotografias.

Tampouco as horas passadas
Os sonhos que se perderam no caminho.

Meu enredo é uma página em branco,
e é no acaso que está
a trama do meu próximo romance.

enquanto a vida segue
ontem e manhã se distraem
no fluxo inquieto do tempo.

[Eloy Melonio. Travessia. Viegas Editora, 2021.]

SAGRADA PALAVRA
Minha relação
com as palavras é sagrada.
Vejo-as adormecidas no escaninho-oratório,
escolho-as quase em oração
transpondo o altar do dia
                                      para dar-lhes vida e
                                                  fazer poesia

A mim
não interessa a palavra
estática
- a não ser quietude,
                                                              silêncio,
                   para ouvir o som do remanso,
                                                  descanso
da hora do sono, sonhar.
Gosto da palavra
estética
- sem amarras – ética,
feito liberdade conclamando
o povo à luta, 
               mãos dada numa
ciranda,
                   mandala,
                                roda-viva,
                                              destino, 
                                                              movimento,
                                                              festa.

Rabisco a palavra cor
e o papel se transforma 
em aquarela:
                    arco-íris beijando o sol
                    campo florido de girassóis
                    passarinhos em arrebol
                    crianças no futebol,.

E com a palavra 
Criança
- coisa mais linda do mundo depois de Deus e mãe -,
desperto
                    o infinito e o sonho, 
                    a verdade
                                   e o amor.

Com a palavra
e  a poesia
                   reinvento meu dia.

(Wilson Chagas. Cotidiano azul. Penalux, 2021)

TAPUIA 

há palavra inventada 
para o que teu sorriso esculpe?

para o voo de luz que se embrenha
nos parques e borboletas do sonho?

para a margem esquerda de um céu,
de sílabas mansas, que me fluem 
como uma ponte sem nome?

nem mesmo Neruda concebeu
o ímpeto da cascata do teu riso. 

e as lavadeiras, em coreografia,
pedem um dilúvio dessa flama-opala 
que sombreia o homem no quintal. 

as lâmpadas da catedral, 
que se esboçam nos teus 
lábios quentes de tapuia, 

me inundam de volúpia,
me ungem o corpo todo
de cupuaçu e água de rio.

(Carvalho Junior. Xilogravura de Pássaros. Penalux, 2021)

FRONTEIRA

O sol quase se mostra
E o rio revoga a imobilidade dos prédios.
Nas ruas, paradas,
Sem ônibus esperam pessoas.
Frio não é temperatura
Mas o silêncio pode congelar as almas
Que não acompanham os pássaros.

As cidades, edifídios, descem para cima
E embaixo homens carregam lixo
Seguros de que não vão morrer por causa disso

P. S.: os sinos da igreja perfuram o silêncio ruído
 [sem música da cidade

(André Henrique de Oliveira. Poetas do Estanhado [coletânea]. Desenredos, 2021)

 INSUFICIENTE

Não li as pequenas letras no fundo do papel
Imprimiram 100 cópias de cada
Falava sobre liberdade, dinheiro e amigos
Prefiro não me identificar
Aos velhos tempos, aos novos usos
Seria o amor uma utopia?
Escolher em qual lado vai apanhar
O tempo bate
A vida bate
E o nocaute nunca é o suficiente.

(Érica Galvão. Poetas do Estanhado [coletânea]. Desenredos, 2021)

QUANDO VI O MAR JÁ ERA ADULTA

pela primeira vez
em 22 anos
vi o mar
senti o cheiro e o gosto
do mar
toquei na água e levei um chute das ondas
limpei a alma
curei as dores de então

no outro dia era sol
suor
concreto
e saudade da brisa
mas me permiti viver por dias contente
pois
agora
eu era como minhas amigas
e podia conversar sobre crepe e sabor de areia

(Fernanda Fernandes. Poetas do Estanhado (coletânea).
 Desenredos, 2021)

MÃE PRETA

maria francisca da conceição
– mãe preta – 
herdou de outras mães pretas
de outras antigas eras
a sina de ser parteira

maria francisca da conceição
– mãe preta –
sabia ler barrigas
sabia aparar vidas
com a almofada das mãos

maria francisca da conceição
– mãe preta –
mãe de muitas mães
de muitos filhos
da cidade de união

maria francisca da conceição
– mãe preta –
meu poema não se enfeita
com o silêncio que te apara...

a bença, Mãe Preta!

(João Batista de Carvalho. Poetas do Estanhado (coletânea). 
Desenredos, 2021)

MISÉRIA POÉTICA

Como uma fina folha a desmanchar
Sob o efeito do gotejar e da lágrima
Vou me desfazendo, assim, paulatinamente
O meu dissolver é iminente

Tão delgada quanto eu é esta coberta
Que insiste, mesmo vã, em me aquecer
Essa que molha, ensopa, alaga
Sob o efeito do gotejar e da lágrima

O gotejar chora em mim
A lágrima chora na carta
E tudo atinge o lençol

Quando durmo, é, então
Coberta pela coberta embebida dos fluidos 
Presentes num dia de choro e ausência de sol

(Patrícia da Silva de Sousa. Poetas maranhenses [coletânea Prêmio Gonçalves Dias, vol. II - 
AMEI]. Viegas Editora, 2020.)


