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Apresentação
Com roteiro de Nelson Motta e direção de Zelito Viana, o documentário
Marília Soares Marzullo Pera relata a vida artística de uma das maiores atrizes
brasileiras de todos os tempos, através de imagens de arquivo, depoimentos de
familiares, artistas, críticos e amigos.
Dizer que Marília Pera teve uma vida inteira dedicada à arte não é exagero.
Nascida de pais artistas, desde cedo Marília foi preparada para o palco.
A coxia do teatro era a sala de estar da família Marzullo Pera. Os pais, Manuel
Pera e Dinorah Marzullo, eram artistas integrantes da companhia teatral de
Henriette Morineau e se casaram em cima de um palco de teatro.
Marília fez a primeira aparição no palco aos 19 meses, num carrinho de bebê.
Aos 4 anos estreou no teatro dirigida pela grande atriz e diretora Henriette
Morineau, na tragédia grega Medeia, Eurípides, em que atuavam seus pais.

Dos 14 aos 21 anos, atuou como
bailarina em musicais e revistas, até sua
estreia oficial, em 1964, na peça Como
vencer na vida sem fazer Força.
A partir daí tem início a carreira da
versátil e completa artista, sucesso de
crítica e público, que deixou seu nome
marcado de forma notável na história
das artes cênicas do nosso país.
Marília viveu toda sua existência
imersa na arte. Ao mesmo tempo
que gravava novelas, procurava novos
textos para produzir. Um desses
textos foi Apareceu a Margarida do
jovem autor de 24 anos, desconhecido

até então, Roberto de Athayde,
que foi um grande sucesso e teve 35
montagens em diferentes países.
Marília elegeu o teatro como
prioridade de vida.
Faleceu aos 73 anos de idade, no Rio
de Janeiro, deixando um imenso
legado para as artes no Brasil.
O documentário é um tributo à
carreira de uma grande diva do show
business brasileiro, com atuação
expressiva no teatro, cinema e
televisão.

No teatro trabalhou
em 49 peças,
interpretando papéis de
mulheres célebres como
Maria Callas,
Coco Chanel,
Carmen Miranda,
entre outras.
Além de atriz foi
diretora e produtora.

No Cinema foram mais
de 20 filmes. Em 1979,
20 minutos de uma
arrebatadora atuação no
filme Pixote – A lei do
mais fraco, lhe valeram o
prémio de melhor atriz
pela Sociedade Nacional
de Críticos de Cinema
de Nova York.

Na televisão atuou em
29 novelas e miniséries,
nas Redes Tupi, Globo,
Bandeirantes e TV
Manchete, o que a
aproximou do grande
público e a tornou
uma das atrizes mais
populares e queridas do
Brasil. (Fotos)

Justificativa
Marília Pera é um dos grandes nomes da arte brasileira.
Com uma extensa e profícua carreira, ganhou mais de 80 prêmios e foi a atriz
brasileira que mais atuou sozinha no palco.
Marília Pera foi uma artista completa. Atuava, dançava, e cantava com a mesma
desenvoltura. Além de atriz lançou-se como diretora, sendo responsável por
um dos maiores sucessos dos palcos brasileiros com a peça Irma Vap.
Após 6 anos de sua morte, é necessário documentar a carreira desta imensa
personalidade do show buzines brasileiro
Com roteiro de Nelson Motta e direção de Zelito Viana, a Mapa Filmes
sente-se honrada de participar de um projeto de tamanha importância.

Objetivos
Levar ao público a carreira da artista Marília Pera e
toda sua contribuição para as Artes no país.
Mostrar o legado que essa grande artista deixa para
o teatro, cinema e televisão.

Argumento
A trajetória de uma menina muito pobre, filhade um ator e uma atriz que viviam na cordabamba do teatro, com pouco dinheiro e reconhecimento, que se
torna uma grandeatriz rica e famosa e um das grandes divas do teatro brasileiro, em que o talento se mistura à disciplina férrea, a determinação invencível e
à entrega total a sua arte. Já consagrada, Marília diria que seu sucesso era para
vingar os pais.
Da sua estréia no teatro, com quatro anos de idade, levando beliscões de Henriette Morineau como uma das filhas de Medeia, que as mataria em seguida, a
apresentações triunfais em Paris como Coco Chanele ao maior prêmio da Associação dos Criticos dos Estado Unidos por sua atuação no filme Pixote, muito
sangue, suor e lágrimas, mas tambem gargalhadas, em seu gênero preferido, as

comédias, onde reinou absoluta pelo
seu poder de fazer rir. Emuitas vezes
sentir pena do personagem ao mesmotempo, sua grande especialidade.
A menina foi criada entre duas realidades: a magia do mundo do teatro, os camarins, as maquiagens,
asluzes, em que tudo a fascinava.
E o dia a dia apertado no bairro do
Rio Comprido aos pés da favela do
Morro do Querosene, entre as brigas
dos pais, ele bem mais velho do que
ela e um ótimo ator português, requisitado pelas grandes companhias
de teatro e levava junto a mulher

mais nova e menos talentosa. Além
de tudo ele tinha ciúmes patológicos
dela, sempre a vigiando e tentando
controlar.
Ótima aluna na escola, embora fizesse alguns pequenos papéis nas
montagens em que os pais trabalhavam, Marília queria ser bailarina e dedicava grande tempo e esforço às aulas de dança.
A dança a ajudou a conquistar
um lugar de bailarina no musical
My Fair Lady e seu primeiro bom
papel no musical Como vencer navida sem fazer força, ganhando nos

Seu sonho era o corpo
de baile do Teatro
Municipal, mas não
conseguiu entrar:
suas pernas eram
muito finas.

testes da jovem Elis Regina, que cantava muito melhor que Marília, mas
nada sabia de dança e interpretação..
Com 17 anos, Marília conhece Paulo, também de uma família de teatro,
e começamum romance apaixonado.
Um ano depois Marília se casa com
Paulo, já grávida deRicardo. O jovem
casal luta pela vida. Marília vai dançar no corpo de baile não doMunicipal, mas do Circo Thiany, no Centro
da cidade.
Paulo era uma simpatia, que cantava,
dançava, tocava pandeiro, violão, interpretava, mas não fazia nada muito bem.

Mas tinha grande capacidade de agregação e fundou o Grupo Manifesto, com
seu irmão Guto e com Mariozinho Rocha, que tinham um programa vespertino na TV Continental. Foram vistos
por Elis Regina, na época a maior cantora do Brasil, que se encantou com o
grupo e gravou o samba “Manifesto”.
Com Gracinha Leporace de crooner, o
Grupo Manifesto e Gutemberg Guarabyra, ganharam o II Festival Internacional da Canção com “Margarida”.
Doze anos, depois, em 1975, Marília daria o nome da camareira para

Com um bebê de três
meses, Marília e Paulo
fizeram, com os pais de
Marília, uma turnê pelo
interior de Portugal, no
inverno. Para sua sorte
havia dona Esperança,
camareira da companhia
que ajudava com o bebê,
que chorava sem parar.

sua filha com o jornalista Nelson
Motta. Meses depois, Nelson visitou
seu amigo, o ator português Nicolau
Breyner, em Lisboa e reencontrou
“por acaso” no camarim a dona Esperança, já velhinha, como camareira
de Nicolau.

Quando Nelson contou
a origem do nome da
filha, abraçou-se a
ele aos prantos: essa
Esperança era eu ...
era eu.

Highlights
• Fala baixo senão eu
grito
• A vida escrachada de
Joana Martini
• Apareceu a Margarida
• Doce deleite
• Irma Vap
• Brincando em cima
daquilo – NY

• Elas por Ela
• Master Class
• Victor ou Victoria
• Coco Chanel
• Pixote – A lei do
mais fraco
• Mixed Blood
• Central do Brasil
• O cafona

Acho de extrema importânci ao documentário sobre minha mãe. Ainda mais
sendo dirigido pelo Zelito.
Hoje quase 6 anos depois que ela partiu, muitos adolescentes não sabem quem foi
Marília Pêra
Alémde ser uma forma a mais para lidar com a saudade.
Viva Marília !

Ricardo Graça Melo

Minha mãe possuía um talento impressionante, inexplicável, uma presença
magnética que atraía todos, uma verdadeira estrela.
Mas seu talento também era fruto de sua determinação, disciplina e total
dedicação a arte do espetáculo.
Em sua vida e trabalhos ela sempre passou isso a seus colegas, família e todos a
sua volta, já que o teatro e a vida sempre foram parte de um mesmo lar.

Ela desejava ter uma escola, um museu, sua memória preservada. E agora que
não está mais aqui, cabe a nós, deixá-la para sempre preservada na memória
da cultura brasileira e a todos que infelizmente não tiveram a graça de vê-la
brilhar ou assistir sua coragem, liberdade e entrega.
Quando recebemos esse convite do Zelito (e essa família que nos é tão próxima e
querida), tivemos confiança e certeza de que estávamos no caminho certo! Mais
honrada ainda me senti em poder acrescentar um pouco do meu olhar amoroso
na condução da história dessa mulher espetacular, que eu tive a sorte de ter como
mãe e exemplo. Viva Marília!!!”

Esperança Motta

É um limite tênue entre respeitar a
vida privada de uma pessoa pública
e honrar e perpetuar a sua memória
para as próximas gerações.
Quando o convite do doc apareceu
a princípio hesitamos, respeitando
o desejo de minha mãe de não falar
de sua vida pessoal, mas diante da
credibilidade, talento e delicadeza de
Zelito e sua família, acreditamos que
o cometa Marília Pêra será honrado e
sua extraordinária trajetória artística
seguirá em nossoscorações e na história
de nosso país, como um patrimônio
nacional, como deve ser.

Nina Morena

Minha irmã pediu, que se fosse
possível, não fizessem sua biografia.
E se pudermos conseguir que o seu pedido
seja respeitado ficaremos em paz. Mas
ao recebermos o chamado de Zelito
para um documentário, aceitamos
imediatamente, meus sobrinhos e eu,
nós que somos os representantes daquele
nosso amor chamado Marília.
Zelito vem daquela família que nós
confiamos de olhos fechados, os Oliveira
Paula e os Pêra são feitos da mesma
matéria-prima, no trabalho e no amor
pelos seus.
Minha irmã estará em paz.

Sandra Pêra

No ano 2000, na pré-estreia do filme
Villa-Lobos, uma vida de paixão, no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
Marília Pêra, que tinha estreado
no cinema num filme produzido por
mim mais de 30 anos antes, me deu
um abraço e disse que estava à minha
disposição para fazer comigo, o filme
que eu tivesse vontade.
Aquela demonstração de carinho, vindo
de uma extraordinária atriz como ela
me deixou muito emocionado. Quis o
destino que mais de vinte anos depois
nosso desejo comum seja realizado.

Zelito Viana
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