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Um dos melhores 
filmados por aqui
Judas Tadeu Porto

ENTRE as estréias da 
semana surge A
Difícil Viagem, um 

dos melhores filmes 
rodados em Goiás e com uma 
temática relacionada com a 
nossa realidade. A obra, escrita, 
roteirisada e dirigida por Geral
do da Rocha Moraes (professor 
de cinema da UNB, conhecedor 
de antropologia), foi escolhida 
pela Embrafilme (entre mais de 
trezentas), para ser uma das 
poucas que receberam co- 
produção da empresa. A 
história coloca em confronto 
duas realidades distintas e duas 
filosofias de vida através da tra
jetória de um engenheiro que 
deixa o meio urbano e se trans
fere para o interior. Esta 
“Difícil Viagem” empreendida 
pelo personagem Evandro de 
Souza (Paulo José), revela a 
grande distância e o choque cul
tural entre a cultura urbana, in
fluenciada por valores externos, 
e a cultura do interior, simples e 
presa às suas raizes.

ériredó fexibe Evandro de 
Souza radicado às margens do 
Rio Araguaia (a fita foi rodada 
na região de Aruaná e Brasília), 
tentando impor e modificar os 
hábitos da população local com 
seu “progresso”. Porém, suas 
idéias encontram sempre a bar
reira dos valores que sustentam 
a vida local. Depois, ainda se en
volve com a comunidade a par
tir do assassinato de que é teste
munha. Por fim, se entrega ao 
amor de uma moça da região e 
acaba, como as pessoas locais, 
reparando injustiças sociais 
com as próprias mãos. A 
história mostra os conflitos de 
terra, a expulsão de posseiros, 
subornos, repressão policial, e

Zaira Zambelli interpreta 
Luzia, principal 

personagem feminino 
no filme

“A Difícil Viagem”

até os clientelismos da política 
brasileira (um dos candidatos 
às eleições visita a região distri
buindo apenas um pé de cada 
par de botinas, para garantir os 
votos. Depois, se for eleito, volta 
para distribuir o outro).

Uma das outras atrações ê o 
filme O Dragão Chinês, um dos 
cinco filmes estrelados pelo ver
dadeiro Bruce Lee. Aqui, como 
nos anteriores, o ator interpreta 
um jovem lutador de artes mar
ciais enfrentando criminosos e 
uma rede de tráfico de tóxicos e 
prostitutas. A história foi am
bientada na Tailândia, e a 
atração da fita reside nos golpes 
do Kung Fu. Há ainda a estréia 
de Amigos Muito íntimos, de 
Norman Jewison, uma comédia 
com o ator Burt Reynolds, no 
mesmo estilo de várias histórias 
hollywoodianas. O melhor conti
nua sendo o produzido por aqui 
mesmo.
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