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Nascida em Campinas, Marília Gabriela é uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão 
brasileira e se manteve como um dos principais destaques no jornalismo por mais de 40 anos.
 
Ela começou como repórter na TV Globo em 1969 e, rapidamente, se tornou um destaque. Em 
1980, foi a principal apresentadora do “TV Mulher”, programa matinal dedicado às mulheres, que se 
tornou um grande sucesso. Ainda no final daquela década, Marília Gabriela passou para a emissora 
Bandeirantes, onde permaneceu por quase uma década e teve a oportunidade de, em 1989, mediar 
o primeiro debate para eleição presidencial, pós abertura política. Foi na TV Bandeirantes que Marília 
Gabriela estreou o seu primeiro programa inteiramente dedicado a entrevistas, o Cara a Cara. 

Entrevistas, por sinal, são consideradas sua maior habilidade. Esteve presente em quase todas as 
emissoras – Bandeirantes, Rede TV!,TV Cultura, SBT e GNT - com o formato que se tornaria sua 
assinatura: ela e seus convidados se sentam em lados opostos de uma mesa, de maneira que Marília 
Gabriela pudesse perguntar “olho no olho”. Entrevistou grandes artistas e políticos no Brasil e no 
mundo - de Madonna a Muammar al-Gaddafi, passando por Yasser Arafat, Shimon Peres, Fidel Castro, 
jovens presidentes latino-americanos, Luciano Pavarotti, Gore Vidal, Elton John, Dennis Hopper, dentre 
outros. 

Em 2015, Marília Gabriela não renovou seu contrato com o SBT e em 2016, com o GNT. Em 2016, 
criou um canal no Youtube, onde além de fazer entrevistas, recitava poemas e trechos literários. Mas o 
jornalismo é apenas um de seus muitos interesses. Inquieta, Marília Gabriela já gravou três álbuns de 
música, escreveu um livro e é atriz desde o ano 2000. 

Atuar é sua outra grande paixão e para aprimorar-se, participou do respeitado Centro de Pesquisa 
Teatral (CPT), coordenado pelo dramaturgo Antunes Filho. Além disso, participou de laboratórios de 
interpretação com Fátima Toledo, Camila Amado e Malu Valle. No cinema já participou de mais de 12 
filmes, entre eles Ed Mort, O Diabo a Quatro, Avassaladoras, Bellini e o Demônio, Sexo com Amor, 
Filhos de Bach, Contrato Vitalício e Procurando Dory, sendo que nesse último estreou como dubladora. 

Já na televisão, esteve presente em novelas e minisséries como Senhora do Destino, JK, Sob Nova 
Direção, Duas Caras, Cinquentinha e as Canalhas. 

No teatro, esteve presente em seis peças, sendo elas Esperando Beckett, sob direção de Gerald 
Thomas; A peça sobre o bebê, com direção de Aderbal Freire Filho; A Senhora MacBeth, com direção 
Antônio Abujamra e Hugo Rodas, Aquela Mulher, dirigida por Antônio Fagundes, Vanya e Sonia e 
Masha e Spike, com direção de Jorge Takla e atualmente está em turnê com Constelações, dirigida 
por Ulysses Cruz.No cinema já participou de mais de 12 filmes, entre eles Ed Mort, O Diabo a Quatro, 
Avassaladoras, Bellini e o Demônio, Sexo com Amor, Filhos de Bach, Contrato Vitalício e Procurando 
Dory, sendo que nesse último estreou como dubladora.

Já na televisão, esteve presente em novelas e minisséries como Senhora do Destino, JK, Sob Nova 
Direção, Duas Caras, Cinquentinha e as Canalhas. 

No teatro, esteve presente em seis peças, sendo elas Esperando Beckett, sob direção de Gerald 
Thomas; A peça sobre o bebê, com direção de Aderbal Freire Filho; A Senhora MacBeth, com 
direção Antônio Abujamra e Hugo Rodas, Aquela Mulher, dirigida por Antônio Fagundes, Vanya e 
Sonia e Masha e Spike, com direção de Jorge Takla e atualmente está em turnê com Constelações, 
dirigida por Ulysses Cruz.
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