
O FeiticeirO de Oz, um Filme de 1939  
Para lá dO arcO-Íris

the Wizard of Oz, o grande clássico de sempre, foi realizado por 
Victor Fleming que no mesmo ano realizou dois dos melhores 
filmes de sempre, totalmente diferentes: o épico romântico  
E Tudo o Vento Levou e O Feiticeiro de Oz, um portento de 
fantasia e encanto. 

tudo é perfeito neste filme, sem desgaste até hoje. O original a 
sépia e, mais tarde, a versão colorida.

clássico do cinema juvenil, a partir da obra de Frank l. Baum, 
o filme conta com Judy Garland no papel de dorothy Gale, que 
sempre ficará no coração dos espetadores. Garland teve na 
adolescência, com este filme eterno, o grande papel da sua 
vida no cinema, ganhando um Oscar pela sua interpretação.  
a sua vida real essa nunca foi feliz, com tentativas de suicídio e 
morte por overdose aos 47 anos.

a complicada história, plena de magia e efeitos muito especiais 
para a época, pode resumir-se. dorothy, uma rapariga do 
Kansas que vive numa quinta dos seus tios, vai procurar o seu 
cão e é apanhada por um tornado. aterra no estranho País de 
Oz. com a ajuda de três amigos: o Homem de lata, o 
espantalho e o leão assustado, parte em busca do Feiticeiro de 
Oz, o único com poderes que a façam conseguir regressar a 
casa. muitas aventuras até poder reconhecer que «there is no 
place like home!»

a canção principal do filme, Over the rainbow, tornou-se um 
hino universal do cinema. ainda hoje a chamada para o filme 
na sala Félix ribeiro da cinemateca Portuguesa são os 
primeiros acordes da canção.

O filme não foi tão bem recebido pelo público na época 
enquanto a crítica foi desde logo muito favorável. tornou-se um 
filme de culto e um marco da era de ouro de Hollywood. 

Nos bastidores das gravações as coisas foram bastante difíceis 
por vezes. Houve acusações de violência, de assédio sexual a 
Judy Garland, problemas com os produtos tóxicos usados nas 
maquilhagens, um incêndio que provocou queimaduras, a 
suspeita de um suicídio. sombras negras que tantas vezes se 
escondem por trás da magia que vemos na tela.


