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Julie Andrews considera-se uma "mulher de sorte". E tem razão em acreditar nisto. Há quatro 
décadas, a atriz viveu a personagem Maria, aspirante a freira que se apaixona pelo patrão e seus 
filhos no clássico "A Noviça Rebelde". O papel simplesmente a alçou ao Olimpo das celebridades 
eternas do cinema mundial.  
 
A edição comemorativa dos 40 anos do longa-metragem em DVD chega hoje às lojas brasileiras 
(ver texto abaixo) com novos extras, entre eles o de Mrs. Andrews de volta às locações de "The 
Sound of the Music" - título original do filme de Robert Wise. O que se pode perceber no material? 
Que Julie, aos 70 anos, continua transmitindo a mesma simplicidade e simpatia da noviça Maria, 
atributos responsáveis por cativar os corações de milhões de fãs ao redor do mundo.  
 
É muito fácil se apaixonar pela "Noviça Rebelde". Entenda por que lendo a entrevista de Julie 
Andrews que, no Brasil, somente este jornal teve acesso:  
 
Gazeta Mercantil - Você pode nos dar uma perspectiva emocional de "A Noviça Rebelde"?  
 
Andrews - Uma das coisas interessantes, por exemplo, foi cantar "The Sound of Music", mas 
quando se está gravando é preciso também saber onde se estará cantando. Eu sabia que iria 
cantar essa canção no campo, nas montanhas. Esse tipo de coisa é muito interessante porque 
naturalmente tudo é gravado antes das filmagens.  
 
Gazeta Mercantil - Qual foi sua primeira reação ao assistir ao filme?  
 
Andrews - Trabalhei principalmente como cantora e em vaudeville e musicais na minha juventude, 
mas Chris (Christopher Plummer), um ator consumado, facilitou as coisas para mim e ficamos 
amigos desde então. Acho que nós dois tivemos reservas, pois considerávamos que o filme tinha 
"excesso de sacarina". Sentimos uma obrigação de deixá-lo áspero e real e tirar um pouco do 
açúcar dele, e creio que nosso diretor Robert Wise fez isso também.  
 
Gazeta Mercantil - Você se sentiu pressionada por assumir um papel que anteriormente foi feito 
por outra pessoa?  
 
Andrews - Bem, realmente senti por um longo tempo que Mary Martin deveria estar no meu lugar 
porque foi ela que criou o papel de Maria. Foi idéia dela contar a história da família Von Trapp 
como um musical, e Rodgers e Hammerstein criaram o espetáculo para ela. Havia uma obrigação 
de fazer bem o papel, mas o filme é muito diferente da peça. Penso que a produção do longa era 
muito maior do que a da Broadway, e por isso tornou-se um pouco diferente. Nesse caso fizemos 
"A Noviça Rebelde" até melhor do que no teatro, e já era incrível na Broadway.  
 
Gazeta Mercantil - O filme surgiu em um momento de pausa na nossa história cinematográfica 
para o musical. O que aprendemos com isso?  
 
Andrews - Não use como exemplo só "A Noviça Rebelde", fale de "Cantando na Chuva", de "Amor 
Sublime Amor" e de tantos outros fenômenos musicais. Todos exigiram um grande aprendizado 
artesanal e técnico.  
 
Gazeta Mercantil - O que você pensa sobre a família Von Trapp?  
 
Andrews - Acho que foi muito difícil para eles na época. Foi preciso muita coragem para fazer as 
malas, deixar uma extraordinária mansão e provavelmente uma boa parte da riqueza para trás e 
ir embora. Mas creio que sob aquelas circunstâncias, eles não tiveram muita escolha.  



Mas foi audacioso levar as sete crianças e realmente seguir o caminho dos Alpes. Eles seguiram a 
pé pelos Alpes até a Itália, e foi onde eles chegaram eventualmente, e depois, naturalmente, 
foram para a América. A verdadeira Maria Von Trapp aparece no filme.  
 
Gazeta Mercantil - No fundo de uma das cenas em Salzburgo, não é?  
 
Andrews - Sim. Maria foi nos visitar no set de filmagem e Robert Wise, nosso diretor, pediu para 
ela caminhar de um canto a outro no fundo de uma cena, e ela estava inteiramente vestida na 
indumentária tradicional também. Não poderia ter sido melhor.  
 
Gazeta Mercantil - Como foi revisitar o filme de forma tão detalhada para os extras do DVD?  
 
Andrews - A emoção estava um pouco misturada com nostalgia. É sempre difícil revisitar um filme 
do qual se tenha participado. Eu sou uma dessas pessoas que adoram tentar coisas novas. Foi 
maravilhoso estar com Chris. Sentar com ele e conversar, para descobrir como ele se sente em 
relação ao filme depois de tantos anos. Ele era severo com o filme, reclamava de "toda aquela 
sacarina". Mas ele, na verdade, sente carinho pela "Noviça" agora e está feliz por ter feito parte 
dele.  
 
Gazeta Mercantil - Por que as famílias se identificam com o filme?  
 
Andrews - Creio que é uma combinação de fatores. Não poderia honestamente dizer para você o 
que há no filme que o torna tão especial. No DVD, realmente tento expressar o que sinto, que é 
uma mescla de emoções, mas se trata de integridade e decência e, naturalmente, de valores 
familiares e a beleza do cenário e a extraordinária qualidade da música e também o aspecto visual 
do filme. É difícil identificar um fator em particular que tenha sido responsável pelo êxito do filme.  
 
Gazeta Mercantil - E a mania dos fãs de se reunirem para assistir e acompanhar o filme cantando 
as canções juntos?  
 
Andrews - Eu nunca estive em uma dessas reuniões, mas sei como elas são extraordinárias. Você 
já esteve em um desses encontros?  
 
Gazeta Mercantil - Sim. Dessas reuniões participam pessoas de todas as idades e classes sociais.  
 
Andrews - Vamos lançar dois DVDs. Um para a família, com uma função para exibir as letras na 
tela, para quem quiser assistir ao filme e acompanhar as canções dessa maneira. Você não é 
obrigado, mas, se quiser, pode acionar essa função durante o filme. O outro DVD, naturalmente, é 
a grande edição de 40 anos, com dois discos.  
 
Gazeta Mercantil - Você fazia idéia da perenidade do filme?  
 
Andrews - Não tinha a menor idéia quando estávamos filmando, mas tinha esperanças. A gente 
sempre espera que um filme será um sucesso, e podíamos ver que havia pessoas de primeira 
classe envolvidas no trabalho. Mas naqueles dias eu estava aprendendo minha profissão e 
tentando contribuir o máximo possível, e creio que nunca realmente parei e disse: "Esse filme 
será um grande sucesso", não até ele ser lançado e onda após onda de sucesso de ele continuar 
vindo na minha direção.  
 
Gazeta Mercantil - E se você não tivesse feito o filme?  
 
Andrews - Sou a mulher mais sortuda do mundo porque fui convidada a representar esse 
maravilhoso papel e outras tantas coisas excelentes. Há muitas atrizes talentosas, acredite-me. 
Eu estava no lugar certo e na hora certa. Sou abençoada.  
 



Gazeta Mercantil - Como a senhora vê o futuro?  
 
Andrews - Sobre "A Noviça Rebelde", estou feliz que esteja sendo preservado dessa forma. Por 
um momento muitos grandes filmes pareciam estar desaparecendo e então, gradualmente, pela 
graça, por alguém ou algum estúdio foram salvos no último instante. Estou bastante satisfeita que 
o filme continuará sendo visto por muito tempo, e creio que as próximas gerações continuarão a 
desfrutar do filme.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Fim de Semana, p.8. 


