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Uma das escolhidas
pelos deuses do teatro

O talento de Deborah Finocchiaro é espantosamente
múltiplo. Sabe dizer, escrever, cantar, produzir, representar,
dirigir. É uma atriz das mais talentosas surgidas nos palcos
da história teatral do Rio Grande do Sul. Estrela de luz resplandecente. Nada mais justo do que dedicar à ela o volume
nº 5 da coleção Gaúchos em Cena, uma iniciativa, mais uma,
com a qual o Porto Alegre em Cena, festival municipal promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, honra e homenageia os profissionais do Estado, contando suas histórias,
seus depoimentos, sonhos e dificuldades que permeiam a
própria história das nossas artes cênicas.
Sou testemunha privilegiada do surgimento de Deborah, pois acompanhei seus primeiros passos nos nossos
palcos. De lá até aqui, nunca deixei de acompanhá-la. Assisti
a todos os seus espetáculos e me maravilhei, em cada um,
com a maturidade de sua capacidade artística. Artista completa, tudo que Deborah faz, faz bem. É uma atriz soberba.
Uma estrela de luz própria, dona de um humor peculiar que
a marca como uma das escolhidas pelos deuses do teatro.
A leitura do presente livro, patrocinado pela Panvel
– o que muito nos orgulha: uma empresa gaúcha promovendo o talento gaúcho – revelará ainda mais as razões de sua
trajetória vitoriosa. Deborah já tem inscrito, com louvor, seu
nome na história das artes gaúchas e, como coordenador do

“Em Cena” e seu “padrinho” de primeira hora, só tenho a
dizer do imenso orgulho com sua trajetória. Minha afilhada
cênica é uma senhora atriz e, certamente, todos ganharemos
com a leitura desse livro confeccionado com maestria pelo
jornalista Luiz Gonzaga Lopes.
Ganhamos todos. Aprenderemos todos. Acreditaremos todos que o teatro é, ainda, a mais revolucionária de
todas as artes.
Boa leitura a todos.
					

Luciano Alabarse
Coordenador Geral
“Porto Alegre em Cena”
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Foto de Deborah Finocchiaro e Luiz Gonzaga Lopes

Deborah Finocchiaro e Luiz Gonzaga Lopes
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Luiz Gonzaga Lopes
É jornalista e escritor. Especialista em
Literatura Brasileira – Escrita Criativa
pela Ufrgs, é jornalista cultural há 24
anos, editor do Caderno de Sábado e
editor assistente do caderno Arte &
Agenda, ambos do Correio do Povo. Tem
um romance publicado (Amor sobre tela,
185 páginas, Armazém Digital, 2007) e
contos publicados em jornais, revistas e
na coletânea da 8ª edição do Concurso
Histórias do Trabalho da Prefeitura de
Porto Alegre. Foi ator de 1987 a 1989 do
grupo teatral Corpos & Sombras, em São
Leopoldo, onde montou algumas esquetes
e também o espetáculo Universo em
Expansão, sob a direção de Cláudia Severo,
baseado no livro Blecaute, de Marcelo
Rubens Paiva.

Dedico esse livro a minha adorada mãe,
Cleria Maria Rossoni Rodrigues Finocchiaro
e ao meu parceiro de tantas vidas,
Antonio Perra.
A eles, todo meu amor!
E, Luciano, não tenho palavras,
ou as tenho em excesso, para expressar
a minha profunda gratidão por
tamanha confiança...
Deborah Finocchiaro

Irene Santos
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Segundo sinal
A MENSAGEM

“

No teatro, a busca pela verdade e pela
essência é o que me estimula. Acredito no teatro
como um caminho de transformação, como
um caminho de autoconhecimento, como uma
possibilidade de contribuir para um mundo mais
humano e menos desigual, mais amoroso. Acredito
na arte como a busca da essência, do divino. Para
mim a arte está ligada à religião, no sentido de
religare (que no latim significa a religação entre
o homem e Deus), e ao eu superior. Acredito nos
outros planos. Que existem coisas que a gente
faz e que já estão prontas, que somos apenas
um canal, mas para acessá-lo precisamos estar
abertos. Também por isso, creio na liberdade para
‘encontrar’ a arte, a verdadeira arte, não apenas
o fazer, teatral, musical... Creio na arte como
possibilidade de tocar profundamente a alma do
espectador e transformá-lo... Esta é uma crença
pessoal. Não acho que é certo ou errado. Não
me acho melhor por acreditar nisso, mas estou
na busca e, graças a deus, aos anjos, à vida, aos
parceiros, estou conseguindo.

“
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Irene Santos
Carlos Cunha Filho com seu pai e sua irmã, Laura, em 1954

Terceiro sinal
o LIVRO

No momento em que fui convidado para escrever o
quinto livro da série Gaúchos em Cena para o Porto Alegre
em Cena, comecei a fazer um questionamento incessante.
A pessoa a ser biografada era alguém que eu admiro desde
sempre, desde a primeira vez que a vi em cena, ao vivo, pulsante, intensa. Foi nos primórdios do Pois é, Vizinha... Acho
que foi lá pela metade dos anos 1990, lá por 1995 ou 1996.
Desde então, assisti a uma dezena de trabalhos da Deborah
Finocchiaro no teatro, outros tantos em leitura dramática e
de poemas e outros mais no cinema e como diretora.
Cabia a mim buscar as razões para esta busca. Nas
primeiras reuniões com a Deborah, consegui descobrir facilmente os porquês da escolha do meu nome para esta tarefa. A Deborah tem uma busca contínua, pela verdade da

A arte transformadora

15

vida, do ator, do diretor, a busca pela transformação, a arte
como caminho do autoconhecimento, da mudança, da busca profunda da essência. Aí então, vieram outros conceitos
que compartilhamos, que estão muito além dos palcos, estão
nos ingredientes cotidianos, na vida que pulsa fora das coxias. Generosidade, amorosidade, empenho, objetividade, o
famoso abaixo a hipocrisia e outras tantas certezas na vida e
na carreira.
Então, uma calma foi me invadindo e me senti em
casa falando com uma irmã, ela já passava a não ser mais
uma entrevistada. Era um ser irmanado em algumas das
missões nos palcos da vida. Tudo fluiu. Foram entrevistas,
buscas de fotos, criação conjunta de uma obra, um processo
tranquilo, com muita energia vinda do universo, com muitas
conspirações favoráveis. Eu agradeci a todas as forças positivas do universo por esta oportunidade de acompanhar e
desvelar histórias de uma inspirada biografia de três décadas de carreira e outros anos de vida, alguns inusitados com
histórias ainda não sabidas. Foi realmente um deleite. A Deborah é intensa, é família, é criação a qualquer hora, é busca
da verdade da arte, da cura, do aprimoramento, da transformação. Senti que eu era vizinho da Maria (a personagem de
Pois é, Vizinha...), com quem ela podia conversar qualquer
coisa. Boa parte destas conversas estão no livro. Outras não.
Construir este livro foi um prazer e toda a costura
desta obra foi feita em consonância com Deborah Finocchiaro, esta amorosa, generosa, intensa, objetiva, dinâmica
atriz, diretora, produtora, roteirista, mestre de cerimônias,
locutora e outras tantas habilidades, que completa 30 anos
de carreira. Decidimos então juntos a formatação do livro
seguindo o currículo de Deborah, privilegiando as realizações profissionais em meio aos dados biográficos, premiações, parcerias, festivais e as informações que compõem o
mosaico de uma carreira bem-sucedida, que tem a coerência
na mensagem que acompanha Deborah nesta trajetória , da

16

DEBORAH FINOCCHIARO

arte como caminho de transformação, de autoconhecimento,
do artista se impondo diante das dificuldades, da artista que
vive de teatro num país onde as pessoas confundem atrizes
com celebridades.
Esta construção conjunta com Deborah - uma pessoa
extremamente organizada com suas fotos, arquivos pessoais
de reportagens, críticas, cartazes, folders, materiais de espetáculos e dos seus mais variados trabalhos – deixou o livro
leve com os capítulos seguindo uma ordem cronológica, e
com Debi contando passagens mais marcantes da sua vida
pessoal e outras tantas histórias e experiências destes seus 30
anos de carreira vitoriosa desta profissional vibrante, transformadora e intensa atriz, uma das grandes almas boas deste
teatro gaúcho, que tanto amamos.
Luiz Gonzaga Lopes

A arte transformadora
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Deborah já tinha jeito de artista desde a infância
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ATO I
O DESPERTAR

Despertar é um verbo utilizado normalmente para
quem sai de uma condição para a outra, do sono para o acordar, de uma vida tranquila para uma agitada, de um estado
de normalidade para um estado de arte. No caso da nossa
personagem do livro, Deborah Finocchiaro, a música foi a
responsável por este despertar. “A arte entrou na minha vida
por meio da música”, afirma.
Desde pequena mesmo, com cinco ou seis anos de idade, a menina Deborah gostava de ouvir: música, historinhas,
a voz da sua mãe... “Lembro que na nossa casa do bairro Três
Figueiras, eu botava as caixas de som uma de cada lado, deitava no
tapete e começava a descobrir as maravilhas do estéreo, os diferentes
instrumentos musicais”, lembra Deborah com olhos para cima,
daqueles que tentam auxiliar a memória.

A arte transformadora

19

O sorriso da
criança sentada na
bola já denunciava
toda a agilidade

O depoimento dela segue em tom de recuerdo: “Eu
também amava os disquinhos coloridos, a história da baratinha, o
Soldadinho de Chumbo, o Macaco e a Velha... Até hoje lembro
das canções. E ouvia direto os discos da Lory: Emerson, Lake &
Palmer, Peter Frampton, Suzy Quatro, Genesis (‘amava!’), Yes,
Rita Lee e Tutti Frutti (Atrás do Porto tem uma cidade, de
1974, e Fruto Proibido, de 1975), Rick Wakeman, Pink Floyd,
Led Zeppelin... Ah, e tinha o disco Chico Canta Calabar, de 1973.
Sabia todas de cor”. Mesmo ignorando o contexto político da
época, a década final dos anos de chumbo, Deborah, que
sempre odiou a injustiça e a desigualdade, tinha o gosto musical permeado por discos e canções rebeldes ou de protesto.
“Com o amiguinho de infância, hoje o grande decorador
Zeca Amaral, além de brincar com os Kikos (bonequinhos), que
só o Zeca tinha, conheci o Secos & Molhados e adorava, é claro,
entre tantos outros como Maria Bethânia... Mais tarde, na casa da
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amiga Dani Kruchin, o universo da música popular brasileira me
foi apresentado.”
As referências não eram só musicais. Havia a TV que
já era uma companheira das crianças, uma espécie de babá
eletrônica nos anos 1970: “Outra coisa que eu amava eram os desenhos animados. Eu assistia a Gasparzinho – o Fantasminha Camarada, Brasinhas no Espaço, Shazam (quando os anéis se juntam,
forma-se a palavra Shazam), das séries Túnel do Tempo, Perdidos
no Espaço...”
A música, os desenhos animados, nada ainda de representação teatral, exceto o papel de uma árvore em uma

Em famiília: Deborah, a mãe Cleria, a mana Laura e o mano Charles (Nino)
A arte transformadora
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Com os amados e idolatrados, o sobrinho Ricardinho
e Ricky Bols, que foi casado com a mana Lory F.

montagem no Colégio Anchieta, onde estudou da 1ª a 8ª
série. A caligrafia era uma manifestação artística da nossa
pequena personagem. “Eu era super caprichosa, a minha letra
era linda. Gostava dos caderninhos encapados pela minha mãe.
Adorava desenhar, enfeitar os cadernos, canetas e lápis coloridos,
massinha de modelar... gostava mesmo era das aulas de artes e de
educação física. Lembro de um trabalho para a escola que precisava
citar alguém que você admirasse muito. Meu ídolo era (e ainda é) o
Ricky Bols – artista gráfico, que na época era casado com a minha
mana Lory e é pai do meu sobrinho, um dos meus grandes amores,
o Ricardinho (Ricardo Finocchiaro Bolsoni).”
“Quando estudei no Colégio Anchieta, experimentei muitos esportes: basquete, handebol, ginástica rítmica... Como uma boa
geminiana pulava de um para o outro. Ótimas lembranças deste
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colégio eram os passeios ao Morro do Sabiá e Vila Oliva. Aliás, a
natureza (a grande fonte, a grande mestra, o princípio de tudo, minha maior inspiração) me possibilitou a destreza física, o desprendimento, o exercício da coragem, a curiosidade e a certeza que existe
algo bem maior que nós. Na infância, com os amiguinhos Angelo
e Dadinho que moravam na casa ao lado, vivíamos subindo em árvores e fazendo passeios pelas montanhas (terrenos baldios ao final
da nossa rua, Alfredo Schuett).” Além da natureza, desbravar
os locais que ficavam mais ao alto eram uma prática latente,
sempre em cima dos telhados, pulando muros, escalando os
armários de casa, o que inclusive lhe custou o pulso esquerdo
quebrado, entre oito e dez anos de idade.
Fora a atuação como uma árvore em uma peça no Colégio Anchieta na 1ª série do 1º grau, hoje ensino fundamental, Deborah não ia ao teatro. “Nossa família, como tantas outras, não tinha o costume de ir ao teatro.” O primeiro espetáculo
que recorda ter assistido foi Os Saltimbancos na Ospa, antigo
Teatro Leopoldina.
Desde cedo, ela desenvolveu um senso de justiça,
contra a opressão e as injustiças sociais. “Desde pequena, eu
não concordava com a segregação. No colégio tinha a parte dos
ricos e dos pobres, eu não entendia. Sempre fui justiceira, era uma
coisa muito louca. Eu era briguenta e defendia os fracos, os fodidos... Até hoje, este senso de justiça permeia a minha vida, as
minhas escolhas, a minha arte.”
Deborah nasceu em 16 de junho de 1966, quando a família ainda morava na casa da rua Padre Chagas, no bairro
Moinhos de Vento. Depois, mudaram-se para uma casa na
rua Professor Langendonck, no bairro Petrópolis, e mais tarde
para a residência que seu pai construiu no bairro Três Figueiras. O pai de Deborah, Charles Finocchiaro, era um bem-sucedido empresário que viveu o milagre brasileiro e conquistou
um grande espaço no ramo do vestuário. Criou a fábrica de
camisas Derby, onde era o diretor presidente. A empresa era
localizada no bairro Auxiliadora e depois teve sede na Zona
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Norte. “Eu adorava visitar
a fábrica, ver as máquinas,
as costureiras, a sala do
pai, aquele pé direito alto...
Adorava a secretária Marli, que desde sempre tinha
outras crenças, ideias holísticas, curativas e acolhedoras. Meu pai era um super
trabalhador, competente,
justo, querido. Ele era católico. Em muitos domingos,
eu o acompanhava à igreja
e ao cemitério. Nunca vou
esquecer sua frase: ‘sempre
trate as pessoas do mesmo
jeito, tanto faz se ele é rei
ou mendigo’. Não era exaA mãe Cleria às vesperas de
tamente assim, mas a ideia
dizer o sim ao pai Charles
era essa. Se por um lado
ser um workaholic o fez
conquistar tantas coisas,
por outro lado o fez tornar-se um cardiopata. No quinto infarto, ele
morreu. Na época, eu tinha 11 anos. A família, que já não era muito
convencional em suas relações, desabou. O que poderia ter me destruído, me fez mais forte, e hoje só posso agradecer ao destino, à vida,
aos meus amores e a mim mesma.”
Aos 12 anos de idade, a família se mudou para um
prédio em cima do cinema Coral, localizado na rua 24 de
Outubro. O porteiro do prédio, o seu Antônio, nome do meu
atual marido, era muito simpático, doce, sempre gentil. “Por
sua causa, eu descobri a música clássica. Era o que ele ouvia. Até
hoje é o que escuto quase todos os dias.”
“Morando em cima de um cinema, eu assistia muitos filmes. Em especial, Julia, com a Vanessa Redgrave e a Jane Fonda,
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e Papillon, com Dustin Hofmann e Steve MacQueen, que assisti
várias vezes. Aliás, o meu primeiro livro grosso foi Papillon, do
Henri Carrière. Nesta época, eu tinha de 12 para 13 anos.”
“Acho que a primeira música que aprendi a tocar no violão foi Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Gostava tanto de
ver a Lory tocando que aprendi a tocar também.” Aos 11 anos
de idade, Deborah teve aulas de violão com uma professora que ela não lembra o nome, que lhe ensinou a tocar
desde O Meu Chapéu tem Três Pontas até Samba de uma Nota
Só. Eu vi este caderno. A professora escrevia toda as letras
com caneta azul e as cifras com caneta vermelha. Que ela
lembre, usava o violão das irmãs, que na época já tocavam
muito bem: Lory e Laura Finocchiaro, excelentes músicas e
compositoras. Sobre elas, falaremos um pouco mais adiante. Aos 15 anos, Deborah ganhou de sua mãe, Cleria Finocchiaro, o primeiro violão, um Di Giorgio, e com ele percorreu muitas rodas, casas, ruas, praias e até hoje os palcos.

Charles Finocchiaro na fábrica de camisas e Derby e com a amada Cleria
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Debi já adolescente quando
estudava no IPA

Os livrinhos e as revistinhas com cifras também eram parceiros daqueles 15, 16 anos de idade. “Eu
tocava muito, várias músicas, as
do Caetano Veloso eu sabia todas.
Aprendia com os amigos, com as manas, com revistinhas com cifras... Foi uma
boa parte da minha adolescência. Entre 15 e 16 anos, fui backing
vocal da banda Beco. Meu namorado Keko era o baixista, o excelente Marcinho Ramos era o guitarrista (que depois fez parte da Lory
F. Band), o batera era o Kiko Batera e a Irinia Taborda também fazia backing. Logo começaram as idas para Santa Catarina. Minha
amiga Clarissa Simon, que havia conhecido em Atlântida, me levou pela primeira vez ao Farol de Santa Marta e lá, além de curtir
muito a natureza, bebíamos, fumávamos tudo – lá eu tive minha
primeira experiência lisérgica: vi as estrelas desvendarem-se como
um manto de luz - fazíamos grandes rodas de violão, tocava até
de madrugada. Lá também conheci o Pelão, adorava tocar com ele.
Outro amigo que foi muito importante musicalmente foi o João
Maldonado, um músico maravilhoso, tocava e toca piano muito
bem. Éramos quase vizinhos quando morei na Coronel Bordini.
Lembro-me das nossas andanças acompanhados por nossos instrumentos. Foi uma época de muito aprendizado e alegria.”
Com o desejo de aprender a tocar violino, aos 17 anos,
a jovem entrou para a Escola de Música da Ospa. A experiência não durou muito, apenas seis meses, pois foi expulsa
da escola pelo maestro Nestor, porque contestou a respeito
da forma como deveria ser apresentado um trabalho sobre a
história da música. “Fui expulsa de outros colégios, do Anchieta,
do IPA, do São Judas Tadeu... era muito brincalhona, brigona e
26
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bagunceira e contestava muito, não concordava, não aceitava o sistema.” Mesmo assim, Deborah concluiu o segundo grau aos
16 anos de idade. As matérias em que se destacava, curiosamente, eram matemática e física.
“Entre outras experiências musicais na adolescência, ensaiava com o Black e o Ronaldo, irmão do flautista Vladimir e neto
do professor de flauta doce, o Vô (eu adorava o Vô). Minhas aulas
com ele não duraram muito, lembro de aprender a música-tema do
filme ‘A Ponte do Rio Kwai’. Nossa intenção, minha e dos guris,
era ter uma banda, o que nunca se concretizou, mas os encontros
eram ótimos, principalmente o café da tarde, que a mãe do Ronaldo
nos servia.” Deborah também fez aulas de violão, entre outros, com Carlos Badia, músico que ela acompanhou como
backing vocal em 1988. Conta que nunca teve persistência
e disciplina para estudar música. Mesmo assim, a música
sempre a acompanha e foi o que a impulsionou para os palcos. Em 1983, no bar Art&Manha, na rua Coronel Bordini,
participou do show Cadê Minha Guitarra Fender? da irmã
Laura Finocchiaro, que já se destacava como cantora e compositora na cena porto-alegrense. A partir de 1989, integrou
vários shows da Lory F. – baixista e compositora, um dos
grandes nomes do rock nacional – sempre como backing vocal e performer, muitas vezes acompanhada por Nívea Martini, Deborah Lacerda, Gina Bolognini... A F. Band, sempre
liderada pela Lory F., era composta pelos músicos Ricardo
Cordeiro, o King Jim (saxofone); Marcinho Ramos (guitarra), Edinho Galhardi (bateria). Também participaram em diferentes épocas nomes como Léo Ferlauto, Cau Netto, Paulo
Nequete, Chico Ferreti, Marcelo Fornazier, Marcelo Truda,
Edinho Espíndola (excelente baterista, integrante e fundador das históricas bandas Liverpool e Bixo da Seda e primeiro marido de Deborah – hoje o seu melhor amigo).
“Eu cantei em muitos shows da Lory. Contraditoriamente,
através dessa irmã eu descobri o mundo mais divino, pelo conhecimento da alimentação natural, do in, astrologia, da arte e o mundo
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Uma das muitas faces de Lory F., a
mana roqueira e vanguardista

obscuro, trevoso e movediço das drogas pesadas, do vício, da doença, da Aids. Em 1993, a Lory morreu. Eu tinha 27 anos. Além
de grande artista, tinha aptidão para a música, desenho, pintura,
cozinha... Foi uma guerreira. Ela assumiu sua doença quando ninguém falava em Aids. Ela ultrapassou barreiras, foi um exemplo
de coragem e de perdição. Aos 33 anos, faleceu sob o estigma deste
vírus fatal, que trouxe consigo chagas sociais, preconceito, medo,
hipocrisia, segregação. Até hoje a maioria das pessoas vivem como
se isso não existisse e como se ainda fosse um vírus ou uma doença
dos tais grupos de risco. Toda essa história balançou profundamente nossas vidas. Minha mãe, meus irmãos e eu. Mais uma vez
afirmo: o que poderia ter me destruído, me fez mais forte, mais
lúcida e com a certeza de que não há outra saída além do caminho
do autoconhecimento, da cura, do amor.”
“Não preciso de mais nada
Pra me convencer de que isso aqui
Não passa de ilusão
E, esses prazeres me torturam até o fim
E preciso explodir pra renovar
Meu cabelo arrepiado nada vai adiantar
É bom ter uma estrada pra seguir
Um bom espaço para viver
Lembrar que a vida não é só fumaça
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E que ainda existe água pra beber
Quando a garganta seca e revela
A angústia que há por trás de todo esse prazer
Cicatriz fica no corpo
E é eterna como tatuagem
Cicatriz fica no corpo e é eterna
Como tatuagem”

(Letra da música Vício – de Lory F.)

“Dentro do mundo há pessoas
Que aprimoram a técnica e esquecem
A razão do próprio ser
Qual a marca de cigarro você fuma
A que distancia você traz de si
O universo, o céu, a terra e a lua
E a sua compreensão
Cadê sua consciência, cadê sua razão
O seu lado de dentro
O lado do coração”

(Trecho de U.D. – de Lory F.)
Lorice Maria Finocchiaro, a Lory F., que compôs mais
de 50 músicas, estava em meio à produção do seu CD, Lory
F. Band, quando morreu. Deborah, Fernanda Chemale e Laura Finocchiaro foram responsáveis pela finalização do CD. A
promessa que Deborah havia feito à Lory antes de morrer
se cumpriu. Junto com a amiga, produtora e fotógrafa Fernanda Chemale aprovou o projeto de financiamento do CD
e dos videoclipes junto ao Fumproarte, em 1994. Também
realizaram o show de lançamento no bar Opinião em Porto
Alegre e três apresentações no Centro Cultural São Paulo, na
capital paulista. Além da F. Band e das irmãs Laura e Debo-
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rah, participaram destes shows o filho Ricardinho e dezenas
de músicos do cenário nacional, entre outros, Ana Krüger,
Eleonora Prado, Nívea Martiny, Felipe Drago, Suzi Capó,
Gigi Magno, Syang, Edgar Scandurra, Nasi, Taciana, P.U.S.,
Marcelo Nova, Patossauro, Matoli, Marcos Vinícius, Mauro
Sanches, Manito, Julian Tirado, André Young... e com certeza outros que nem Deborah, nem Laura nem Fernanda conseguiram lembrar. O que elas lembram é que foi emocionante, inesquecível, histórico!
Depois do falecimento de Lory, a outra irmã Laura
Finocchiaro compôs uma música, em parceria com a Leca
Machado:
Itinerante

Dedicado a Lori F...
Guarde pra você
as coisas que te significam
pelo simples fato de que o mundo
está repleto de significados
salve na sua memória
o melhor da história
já que doendo ou não doendo
no duro mesmo tudo está predestinado
interfira sempre
com muito cuidado
pelo simples fato de que o mundo
é profano e sagrado
sina
Sister
My Love
passe a limpo o passado
e siga passo a passo
já que a vida reserva a cada um

30

DEBORAH FINOCCHIARO

Fernanda Chemale

Show de lançamento do CD Lory F. Band no Centro Cultural São Paulo com nomes
como Nasi, Edgar Scandurra, Marcelo Nova, Ana Krüger, entre outros

o seu próprio seriado
pra que nunca falte a poesia
o pão e a alegria
passe livre adiante
no final das contas
sua caravana é itinerante
sina
Sister
My Love...

Laura Finocchiaro é cantora e compositora, hoje com
mais de seis discos lançados, é pioneira na mistura da música eletrônica com a MPB. Teve parceiros como Caio FernanA arte transformadora
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Marian Starosta

Irene Santos

Dois momentos de pura sintonia com a mana Laura Finocchiaro,
cantora e compositora com mais de seis discos lançados

do Abreu, Tom Zé, Cazuza e Edson Cordeiro. Influenciou o
trabalho da música na televisão brasileira com a produção
musical para diversos programas (11 ao longos dos últimos
dez anos), entre eles o primeiro reality show da TV brasileira, Casa dos Artistas (SBT), o infantil TV Colosso (Globo) e,
atualmente, o sucesso A Fazenda (Record). “A Laura contribuiu para reforçar em mim o amor à natureza, à capoeira, à música, à vida. Sou sua fã. Ela compõe divinamente, brilhante música,
outra guerreira. Me ensinou muito, por sua disciplina, persistência, resistência. É uma admiração mútua. Sempre que pode me abre
portas. Por causa dela, entre outras coisas, fiz minha primeira temporada em São Paulo, com o primeiro solo ‘Temos Todos a Mesma
História’, de Dario Fo e Franca Rame, com direção da querida amiga Alejandra Herzberg, no Teatro Ruth Escobar, em 1993. Tenho
orgulho de ser sua irmã e torço, vibro e agradeço.”

FAMÍLIA

Falamos das manas, mas não podemos esquecer do
mano Charles, o Nino, casado com a Carla, pai do Lucca,
Pedro e João, sobrinhos dos quais Deborah fala com tanto
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carinho e amor. Com o irmão, ela lembra com muita alegria
de duas viagens, uma aos 13 anos para a praia da Pinheira,
em Santa Catarina, acompanhados por Flávio Santos, o Flu,
e outra para a praia do Rosa, com o sobrinho Ricardinho.
“Meu irmão seria um excelente ator. Tem uma voz linda, é muito
expressivo, além de ser um belo homem. Um ótimo profissional na
área da Administração, é divertido, amoroso, disciplinado e com
muita dedicação cuida de sua linda família. Está em meu coração.
Seus filhos são amáveis, inteligentes e muito musicais... O Lucca
toca vários instrumentos e está se revelando um ótimo advogado
e para a nossa alegria está trabalhando com o meu primo adorado,
o Amir, um excelente profissional do mundo do Direito, que tanto
respeito, admiro e agradeço”. Com orgulho, Deborah conta que
o sobrinho Pedro ganhou recentemente uma bolsa de um
ano para estudar e fazer estágio em Engenharia na França, e
que o sobrinho menor, o João, é espirituoso, esperto, engraçado e “muito fofinho”.

Mano Nino, Deborah, Antonio, Lucca, Pedro, João Felipe e Carla na
festa de formatura de Lucca
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Elaine Regina

Deborah leva a mãe Cleria a atuar em leitura dramática no Sarau
Osho com Simone Telecchi e Sandra Alencar

Quanto à mãe, Cleria Maria Rossoni Rodrigues Finocchiaro, Deborah diz: “Ela é tudo para mim. A minha permissão. Nunca se contrapôs à minha escolha artística. Minha
amiga, parceira, irmã, jogamos muito cartas, nos divertimos, rimos, choramos, somos cúmplices em tantas coisas há muito tempo. Dela vem o refinamento artístico, ela é cheia de talentos, tem
uma voz maravilhosa, pinta, costura, cria, cozinha divinamente.
A minha comida preferida é o chich barak, a sopa de coalhada,
que a mãe aprendeu, entre tantos pratos árabes, com a minha
avó libanesa, Maria, mãe de meu pai –Uma vez ela me disse que
queria ir para o palco. Prontamente inventei de fazer o Sarau
Osho, porque sabia que ela gostava de alguns livros do Osho. Na
época ‘habitávamos’ a sala 402, ‘O Quarto dos Cinco’, do projeto
Usina das Artes, na Usina do Gasômetro com o Grupo dos Cinco.
Foi lindo, uma leitura de Osho, permeada de mantras do belo CD
‘Tashi Delê Mantras de Roda’, transcritos por Lama Gangchen
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Uma união e uma amizade para sempre com a mãe
Cleria Finocchiaro

Tulku Rimpoche e musicados por Laura Finocchiaro. Com muita
emoção dividimos o palco: Cleria Finocchiaro, Sandra Alencar,
Simone Telecchi e eu. E na retaguarda, outros parceiros do grupo, Elaine Regina, Fernanda Nascimento e Beto Russo. A mãe foi
incrível, tranquila, linda. Uma experiência inesquecível.”
Filha de Angelina e Júlio, a terceira entre sete irmãos:
Eny, Toninho, Cleria, Maria, Lena, Dalva e Jorge Vicente (tio
surfista que morou no Hawaí durante mais de 30 anos, excelente hand shaper de pranchas, companheiro de várias aventuras na adolescência de Deborah e que ela tanto admira).
Cedo casou com Charles Finocchiaro e com ele teve quatro
filhos, sendo Deborah a caçula.
“Minha mãe, dona de uma rara beleza, me traz tantas lembranças, desde a voz que me confortava, nossas viagens, as batalhas,
as perdas... Tantas caminhadas na praia de Jurerê, onde ela morou
durante nove anos, as roupas que ela fazia e as peças que até hoje ela
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O pai Charles
Finocchiaro
e a vó Maria
(acima); a tia
Dalva, a mãe
Cleria, a vó
Angelina e
Deborah (ao
lado)

conserta para mim, as histórias que ela me conta, as intermináveis
conversas ao telefone. É um exemplo de coragem e superação. Minha
grande amiga, filha e mãe. Te amo, te amo, te amo... ”
“Minha vó Angelina... Tive a sorte de conviver mais com
ela no último ano de sua vida, pois ficou um tempo na nossa casa
(minha e do Edinho). Dona de uma fé inabalável, rezava e ia à igreja
todos os dias. Muito doce e afável, hoje ela é um dos meus anjos.
Da minha vó Maria, uma guerreira nata que atravessou o oceano
e constituiu família e negócios, tenho lembranças remotas. Lembro
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dela falando em árabe e da intensidade do apego que tinha pelo meu
pai e minha irmã mais velha. Lembro também com profunda emoção
e profundo e inerente amor da Lucinha. Ela era uma espécie de irmã
adotiva da minha vó Maria. Eu ficava direto com ela e amava, lembro da minha mesinha, do banquinho, do bife com batatinhas fritas
redondas, do bolo preto e branco e do amor. Ela era o meu conforto,
o meu aconchego, a minha vida. Quando ela morreu, eu tinha entre
três e quatro anos, o mundo desabou. Minha mãe conta que eu pegava um barbante e dizia que ia me enforcar... E isso, é teatro?”

Mais de quatro décadas depois, Deborah e Antonio repetem em 2004 o gesto
de cortar o bolo de casamento de Charles e Cleria
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Programa assinado pelos colegas de A Senhora dos
Afogados, de Luciano Alabarse, o primeiro espetáculo, no
38

qual Deborah (à esq.) vive uma das prostitutas
DEBORAH FINOCCHIARO

ATO II
Três décadas de solos
e bem acompanhados

Cena 1

1985-1992
O início

Com aquela boa mania de tocar violão, um dia aos 17
anos de idade, no apartamento da rua Coronel Bordini onde
morava com a mãe e o irmão, Deborah foi mostrar para Laura e a amiga Nora Prado a última música que havia tirado,
coincidentemente com o título Meninas do Brasil, de Moraes
Moreira. Ao final da canção, Nora lhe falou: “tu tinha que
fazer teatro”. Deborah ficou intrigada e achou engraçada e
curiosa aquela sugestão, pois o teatro era completamente
distante de sua vida. “Nunca tinha pensado nisso, mesmo assim acatei a Nora. Não me lembro exatamente como, mas fui parar
em um teste para a ópera ‘Turandot’, com direção de Sérgio Ilha.
Não passei, mas lá encontrei um amigo da praia do Farol, que me
convidou para participar de um grupo que ele estava formando e
que se reunia no Araújo Vianna. Fui lá e encontrei, além do amigo
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do Farol (que não lembro o nome), o Zé Lombriga (acho que este
apelido fui eu que dei a ele, também não lembro o seu nome) e este
era o grupo! O amigo sem nome só foi neste dia, mas eu continuei
me encontrando com o Zé. Entre as lembranças uma vez ele propôs
montar algo do Timochenko Wehbi, uma vez convidamos a irmã
do João Maldonado para participar (também não lembro o nome
dela)... O Zé Lombriga me contava muitas histórias. Chegamos
até a namorar. Na real ele era um 171. Descobri isso depois que
fomos juntos fazer um teste para uma oficina do Luciano Alabarse
no Clube de Cultura - que dali selecionaria parte do elenco da sua
nova montagem, ‘A Senhora dos Afogados’, de Nelson Rodrigues
-, eu passei e o Zé não. Aí soube que algumas coisas que ele me
contava eram pura invenção... Aliás uma coisa bem corriqueira
nos nossos dias... Mesmo assim Zé, esteja onde estiver, agradeço,
agradeço, agradeço. Amigo sem nome, agradeço. E Nora Prado,
amada, linda, atriz maravilhosa e pessoa iluminada, se não fosse
você talvez eu nunca tivesse encontrado o meu caminho! E vejam
como esse mundo dá voltas, além de ter compartilhado o palco algumas vezes com a Nora, sua mãe, Zoravia Bettiol, uma das mais
renomadas artistas plásticas do país, é minha parceira, assinando
a cenografia da peça ‘Sobre Anjos & Grilos - O Universo de Mario
Quintana’ (que faço desde 2006, e que se depender de mim continuarei fazendo por muitos e muitos anos)!”
Tudo era novo. Na oficina do Luciano Alabarse, vários experimentos, reconhecimentos, estranhamentos e exercícios. “Alguns exercícios me pareciam absurdos e me perguntava,
o que hoje tenho certeza da resposta, que é não, se eram necessários
para o ofício teatral. Outros eram maravilhosos, entre eles os de
respiração. Foi a primeira vez que tive a consciência do ar entrando
nos meus pulmões, costelas, barriga, ventre... Essa possibilidade
de reconhecimento corporal é uma bênção para qualquer pessoa.
Isto deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas. Acredito
que se todos soubessem do poder que temos de transformação, de
autocontrole, de autocura, de que somos parte de um grande rede,
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o mundo e as relações seriam bem mais tranquilas, mais intensas,
mais verdadeiras.
Voltando... na oficina, entre outros colegas, fui selecionada
para fazer a peça. Fiquei muito feliz. Luciano, você é meu padrinho
adorado. Te agradeço tanto e profiro estas palavras com lágrimas
nos olhos. Sou sua fã! Mais uma vez aproveito a oportunidade para
exprimir a minha admiração e gratidão. Você é um exemplo de
persistência, resistência, talento e realização. Querido geminiano,
te adoro!”
Também neste ano de 1984, Deborah fez o curso de
Iniciação Teatral com Paulo Mauro e Carmen Lenora. Fizeram parte desta experiência, entre outros, Sandra Loureiro,
João Lima e a atriz e amiga Arlete Cunha, que mais tarde trabalharia com Deborah em Hobárccu, A Fada que Tinha Ideias e
O Macaco e a Velha - para Crianças.

1985

Ela tinha 18 anos quando participou pela primeira
vez de um espetáculo teatral. A Senhora dos Afogados, com
direção de Luciano Alabarse, que estreou em 14 de fevereiro de 1985, no Clube de Cultura. O elenco era composto,
além de Deborah, que fazia parte do coro das prostitutas,
por Adriane Mottola, Anita Tachenco, Chico Marques, Eliane Steinmetz, Ivan Mattos, Java Bonamigo, Lineida Mazera, Nelson Ribas, Renato Campão, Rosangela Batistella,
Solange Psützenreuter, Teresinha Borges Gonzaga; pelas
atrizes Cassandra Thomé, Ana Rita Pedrosa, Vera Lucia
Fróes, Laura Medina, Evelyn Medeiros, Márcia Brito, Rosane Henn no coro das prostitutas; e pelos atores Alexandre Corrêa, Alexandre Aloise, Aloizio Pedersen, Augusto
Andrade, Roberto Paglioza e Willy Boelter Jr. no coro dos
vizinhos. “Era uma aventura, um bando de gente, muitas pessoas legais. Algumas com aquele ranço da arrogância dos teatreiros
(que não é um mérito só do meio teatral...), mas isso não era mais
forte do que a novidade e a alegria de ingressar naquele universo
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Deborah (à esq.)
com os colegas
de elenco da
peça Morangos
Claudio Etges

Mofados,
novamente
sob direção de
Luciano Alabarse

tão distinto. Eu fazia parte do coro das prostitutas que choravam e rezavam: ‘mulheres do cais, te imploramos senhor, pelas
mulheres da vida’. Achava o máximo de, além da reza, ter uma
fala! Eu contracenava com o vendedor de pentes, personagem de
Renato Campão (que mais tarde foi meu colega em ‘Gaspar Hauser’ e no programa de auditório ‘Show Shuá’). A gente se divertia
muito, se drogava muito - hoje que entro em cena totalmente de
cara, pois a grande viagem é o ‘fazer’, me pergunto como é que
conseguia estar no palco chapada, ligada, alucinada... - Lembro
com muito carinho da Rosangela Batistella, uma querida, que me
ensinou a maquiar, da Laura Medina, da Anita Tachenco, das
meninas do coro, da Cassandra Thomé, que na época ficou muito
minha amiga, dos Alexandres... queridos colegas.”
Das pessoas que começaram com Deborah, poucas
continuaram no ofício. Afinal, viver de teatro é para poucos.
Em 1985, o diretor Luciano Alabarse tinha uma nova
empreitada, ao melhor estilo de Woody Allen ou Manoel de
Oliveira (um filme por um ano) de uma peça por ano. O projeto, na verdade, era duplo. Uma temporada de outubro a
dezembro no Clube de Cultura, com datas intercaladas de
Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, de terças a quintas; e Mulher no Palco, texto de Lya Luft, de sextas a domingos. Nesta Luciano dividia a direção com Alfredo Fedrizzi.
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Na matéria da Gazeta Mercantil, de autoria de Luiz
Carlos Barbosa, Luciano confessava que a encenação de Morangos Mofados era sobre a perda, variando entre o trágico e
a magia, onde sete jovens (com a nossa cara, diz o diretor)
enfrentam a perplexidade e a confusão. Através de uma representação realista, Alabarse quer fixar o “eterno do transitório”.
Neste elenco estava ela, Deborah Finocchiaro. A
partir do desempenho e da entrega da atriz em A Senhora dos Afogados, o diretor depositou toda a confiança na
jovem para encenar alguns dos personagens delirantes e
questionadores que marcaram toda uma geração. Entre as
cenas que Deborah participava, estavam Os Sobreviventes, que dividia com Roberto Paglioza, e Pela Passagem de
Uma Grande Dor, em que falava ao telefone com o ator Alexandre Corrêa. “Me entregava completamente. Falar aqueles
textos era algo alucinante, de uma carga dramática tremenda”.
Deborah lembra até hoje de trechos de Os Sobreviventes:
“... eu quero dizer que sim, que acreditei, tanto tesão mental
espiritual moral existencial e nenhum físico, eu não queria aceitar que fosse isso: éramos diferentes, éramos melhores, éramos
superiores, éramos escolhidos, éramos mais, éramos vagamente
sagrados, mas no final das contas os bicos dos meus peitos não
endureceram e o teu pau não levantou. Cultura demais mata
o corpo da gente, cara, filmes demais, livros demais, palavras
demais, só consegui te possuir me masturbando, tinha biblioteca de Alexandria separando nossos corpos (...) que aconteça
alguma coisa bem bonita com você, te desejo uma fé enorme, em
qualquer coisa, não importa o quê, como aquela fé que a gente
teve um dia, me deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa
qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo,
que nos faça acreditar em tudo outra vez, que leve para longe
da minha boca este gosto podre de fracasso, esta derrota sem
nobreza, não tem jeito, companheiro, nos perdemos no meio da
estrada e nunca tivemos mapa algum...”
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Em dezembro de 2010, Deborah voltou a dizer Caio
Fernando Abreu. A produtora brasiliense Liana Farias
chamou a atriz para fazer uma leitura dramática no lançamento da Associação Amigos do Caio Fernando Abreu
(AACF), no Bar Ocidente. Também eram convidados para
este evento Martha Medeiros, Kátia Suman, Ivan Mattos e
Marcos Breda. Além de outros textos, sendo alguns divididos com Breda, neste dia Deborah leu Os Sobreviventes
(ao final deste livro, você pode ter acesso ao link desta leitura). Foi pura emoção. Neste mesmo ano, Amanda Costa
a chamou para ler Caio no lançamento do seu livro 360
Graus - Inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu, no
Café Lugar Maior, no bairro Bom Fim, desta vez dividindo a leitura com Marcos Breda e Amanda e em novembro
na Feira do Livro, compartilhando a mesa somente com
Amanda. A partir daí, ela participou de vários eventos coordenados por Liana Farias, como o evento de lançamento
da coletânea A Vida Gritando nos Cantos, com 109 crônicas
de Caio Fernando, em 26 de agosto de 2012, na Livraria
Cultura, em Porto Alegre, neste dia Deborah teve o prazer
de conhecer Márcia Abreu, a irmã de Caio, segundo ela,
uma pessoa admirável. No dia 1º de julho deste ano de
2014, novamente convidada por Liana, realizou a leitura
do texto Verão de Julho, na abertura da exposição Caio Fernando Abreu - Doces Memórias, no Centro Cultural CEEE
Erico Verissimo. Ao chegar lá, entre vários convidados,
estava Ivan Mattos. Deborah generosamente o convidou
para compartilhar a leitura. Mais uma vez, emoção! A entrega e a verdade desta atriz, de fato é algo transformador,
os espectadores tornam-se cúmplices, mexidos, tocados.
Seja em uma leitura, em um espetáculo, em um evento,
seja onde for, há um mergulho, profundo.
Caio também faz parte da história das irmãs de Deborah. Além de amigo, o personagem Márcia Felácio, do livro
Onde Andará Dulce Veiga? foi inspirado na irmã Lory Finoc-
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Luciane Pires Ferreira

Deborah na abertura da exposição Caio Fernando Abreu A arte transformadora

Doces Memórias, em julho de 2014
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chiaro e Laura Finocchiaro divide com Caio F. a autoria da
música Poltrona Verde, em seu CD Ecogliter, de 1998.
Deborah revela que entre outros projetos da sua Companhia de Solos & Bem Acompanhados, estão um espetáculo
e a gravação de um CD a partir da obra de Caio Fernando
Abreu, projeto que já é compartilhado com Márcia Abreu e
Liana Faria. Que venha!

1986

O ano de 1986 começou com a sua primeira participação no cinema, com o longa-metragem O Gato, com roteiro
e direção de Saturnino Rocha, livremente inspirado em um
conto de Augusto Boal, foi rodado em 16mm, m São José do
Norte, no Rio Grande do Sul, entre março e abril de 1986. A
atriz interpretava a contestadora e revoltada filha do prefeito da cidade de Miramar. Os protagonistas da película eram
Giuseppe Oristânio e Nora Prado. No elenco de apoio, estavam nomes como Carlos Cunha, José Baldissera, Cláudia Meneghetti, Márcia Erig e Salimen Júnior. A curiosidade é que o
filme levou 18 anos para ser exibido, com apoio do Fumproarte e coprodução da Casa de Cinema de Porto Alegre.
A oficina de mímica com o colombiano Jaime Arturo
Marín, o Jam, foi um divisor de águas no caminho da atriz.
“Jam era genial, ele aprendeu quase tudo vendo vídeos de Marcel Marceau e outros mímicos na biblioteca do Instituto Goethe.
Ele era (e é) colombiano, a última notícia que tive dele, e já faz

A atuação no

Zé Lopes

primeiro curta, O
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Gato, de 1986, que
levou 18 anos para
ser exibido
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Irene Santos
Com o mímico colombiano
Jam na montagem do
espetáculo Gaspar Hauser

alguns anos, foi que estava na Alemanha trabalhando com teatro,
com arte. Ele tinha uma destreza corporal incrível, desenhava muito bem, uma disciplina... Jam era admirável. A gente se envolveu
muito, tínhamos muitas crenças em comum, tivemos uma história e decidimos fazer um espetáculo juntos. Não sabíamos nomear a linguagem, queríamos misturar a palavra e a mímica. Nessa
época não se falava em teatro físico, interpretação extra cotidiana,
etc... pelo menos para nós era algo desconhecido. Mas sabíamos o
que queríamos e tínhamos os meios para atingir nosso objetivo,
principalmente porque Jam já havia escolhido a história. E assim,
montamos ‘Gaspar Hauser’, baseada em ‘Gaspar Hauser’ ou ‘A
Indolência do Coração’ de Jacob Wassermann. O romance é genial,
inclusive tem o filme excelente ‘O Enigma de Kaspar Hauser’ de
Werner Herzog de 1974. Nesse ‘vasculhar’ do passado, olhando o
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Irene Santos
Deborah exercitou a pantomima e a expressão em
Gaspar Hauser, muito elogiado pela crítica
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material gráfico da peça, que foi feito pelo Ricky Bols, ví que até
um nome para a equipe colocamos. Divulgávamos o trabalho como
‘uma criação coletiva do grupo Coringa (nunca mais usei esse
nome de grupo)!!! Fazia parte desse coletivo, além do Jam e eu, no
elenco Renato Campão e Andrea Druck, na produção Andrômeda
Produções, da Denise Barra, e assinando a direção Oscar Simch,
que acabei namorando durante dois anos. A trilha era do Hique
Gomes, lembro-me em especial de uma música: ‘Tão Estranhos
Quanto Somos”, com letra de Nei Lisboa, musicada por Hique e
Fábio Mentz e que na gravação da peça era falada por Nei Lisboa”:
“A luz ilustra a história e mostra formas vivas
Bípedes que clamam Deus, se chamam homens
Passeiam, existem
Aqui e além da grande água, além da porta
Onde tudo se esvai...
De lá se vê o pó do tempo, e vendo assim
Como fica estranho o bicho, a comer a própria cauda
E tudo o que se mova sem repetir o gesto autômato
A cor disforme
O fel e o mal desnecessários da sua raça
De verdades gastas
Cega, para além das sombras
De lá se vê o sol
Sem filtros, sem relógios
E os contos da alquimia
Ocultando a visão de cem milhões de ratos negros
Dezessete anos num porão
Que um dia já vieram avisar
Em nome das estrelas
Que somos tão estranhos quanto somos
Quanto o rei que veste vestes invisíveis
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Quanto centauros, pássaros e anões
Tão estranhos quanto a morte
As mil faces de um mistério
No rosto de um homem só”

“Então, foi aí o início dessa trajetória de mostrar minhas
crenças e provocar questionamentos através do teatro. Essa peça
tratava do ‘ser diferente’, de preconceitos, questionava valores e a
sociedade. Sim, foi quando comecei a trilhar um caminho que sigo
até hoje: dizer o que se pensa, dizer o que se quer, buscar uma equipe, envolver-se em roteiro, concepção, criação... Além de tantos
aprendizados e desafios, de viajar pela primeira vez para apresentar uma peça – fizemos uma temporada no Rio de Janeiro no Teatro
Glauce Rocha, na Mostra de Teatro Verão de 1987 - ganhamos o
Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo, Direção e Trilha.”
A crítica foi toda louvores a Gaspar Hauser. O crítico Claudio Heeman (Zero Hora, 21/11/1986) no texto com
o título Excelente Gaspar Hauser ressalta que o espetáculo se
colocou entre os melhores experimentos cênicos feitos em
Porto Alegre nos últimos tempos: “Amparado numa acentuada
linguagem gestual, Gaspar Hauser é uma proposta inventiva e
inteligente. Foi articulada com desembaraço técnico, profissionalismo e sensibilidade. O nível de desempenho de toda a equipe é da
melhor qualidade”. Heeman segue com a busca dos elementos
que compuseram a adjetivação excelente do seu título: “Assim, foi dada ampla ênfase à pantomima. Mas ela não aparece com
exclusividade. Está harmonizada com o uso da palavra, da música,
do ritmo preciso e da ação exuberante. O resultado revela tendência expressionista onde as invenções narrativas são constantes e
a linguagem cênica parece renovada e cheia de energia”. Sobre
os atores, no qual está inserida a personagem deste livro, o
jornalista escreve assim: “São admiráveis os desempenhos dos
quatro intérpretes: Andrea Druck, Deborah Finocchiaro, Renato
Campão e Jam. Todos com ótima oportunidade de mostrar talento
com plenitude”.
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Para Décio Presser (Correio do Povo, 15/11/1986), na
crítica “O sopro da renovação atinge o teatro gaúcho”, o espetáculo é inventivo e diversificado em linguagens: “Fugindo às formas tradicionais de adaptações de textos literários para
teatro, este grupo buscou diversificação de linguagens para contar
a história de Gaspar Hauser. Isto resultou num espetáculo inventivo onde mesclam a mímica e a farsa, num roteiro bem construído
que torna a narrativa agradável, onde as imagens são mais importantes que os diálogos”. O crítico finaliza o texto com elogios
à trilha, à direção e aos atores: “Neste conjunto, destacam-se
desde os intérpretes, liderados pelo mímico Jam, até a música de
Hique Gomes. Oscar Simch surpreende pela direção segura, neste
seu trabalho de estreia, já que sua experiência anterior era como
intérprete. Tudo isso torna Gaspar Hauser uma experiência agradável de ser acompanhada”.
Neste mesmo ano de 1986, Deborah ingressou na faculdade de Artes Cênicas da Ufrgs. Na época, o CAD – Centro de Arte Dramática da Ufrgs, hoje o DAD – Departamento
de Arte Dramática. “Confesso que passei no vestibular colando,
graças a uma menina, um anjo, que estava fazendo para Medicina
e me deixou colar a sua prova! Quanto à redação, não tinha como
colar, escrevi... Me inscrevi para licenciatura, que era mais fácil de
passar, deu certo! Na verdade, meu desejo desde pequena era ser
médica psiquiatra! Terminei o colégio aos 16 anos e não fui direto
prestar vestibular, fiquei durante um tempo no limbo escolar. Tentei
trabalhar em lojas de surfe... vadiando... Por pressão do meu irmão,
tive o meu primeiro e único emprego com carteira assinada, minha
madrinha, tia Lodi, irmã do meu pai, me conseguiu uma vaga em
uma empresa de contabilidade: lá eu digitava números. Detestava!
Ficava o tempo todo pensando em ir embora, levantava várias vezes
para ir ao banheiro ou tomar um café de térmica e cheio de açúcar
(depois disso nunca mais tomei café com açúcar, tampouco de térmica). Esse ‘serviço’ durou três meses, no máximo! Estava em Atlântida, quando soube pelo Neco, amigo da família, que eu havia passado
no vestibular. Que surpresa! Não esperava...”
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Com a parceira de DAD e em espetáculos como Temos
Todos a Mesma História, Alejandra Herzberg

Mesmo não esperando entrar para a faculdade de artes cênicas e com a certeza que desde pequena queria ser
psiquiatra, Deborah acabou destinada a mexer com a cabeça
das pessoas. No fim, não sabemos se por sorte ou por destino, entrou para uma das áreas do conhecimento e das artes
que, mesmo não sendo ligada à área médica, é e sempre será
uma das mais transformadoras: o TEATRO.
“Lendo o que Luiz acabou de escrever, quero complementar: a arte cura! Por experiência própria, já vi um curso
de teatro ser mais efetivo do que 10 anos de terapia... Voltando
à faculdade... Lá tive acesso a conhecimentos que talvez nunca tivesse buscado, principalmente no que diz respeito à teoria.
Nesta área, excelentes professores, entre eles Ivo Bender e Graça
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Nunes. Conheci pessoas legais, algumas são minhas amigas até
hoje, entre elas Alejandra Herzberg. Outras tive o prazer de conhecer mais profundamente há pouco tempo, como por exemplo
Sandra Dani, que foi minha professora na cadeira de Maquiagem e que, além de uma das melhores atrizes que conheço, é
linda, generosa, querida, profunda.”
“Contracenar com ela é um deleite. Um presente em minha
vida. Quando cheguei no CAD, aos 19 anos, tinha uma alegria,
uma ingenuidade, uma sinceridade. Lá me deparei com relações
nebulosas e verticais, foi quando comecei a ver o teatro que tanto combato: o que é impregnado de arrogância, inveja, egoísmo,
medo de errar... era incrível, no lugar onde mais deveria ser permitido o experimento, o erro, o rompimento de paradigmas, quase
não havia margem para erros. Não se exercitava o comentário
sincero, era tudo pelos cantos, não podia se dizer o que pensava
sem ofender alguém ou criar uma inimizade, para não dizer um
inimigo. E o inimigo estava ali, a falta de amor. Isto que relato
agora são marcas profundas que ao longo dos anos fui curando.
Ao mesmo tempo foi o que me mostrou o que eu não queria, o que
não concordava. Me fez ter a certeza absoluta de que a criação,
a arte, está ligada à liberdade, à humanização, à generosidade.
Sem nenhuma pretensão de verdades absolutas, esta é somente a
‘minha’ crença. Então teatreiros, já vivemos em um mundo tão
desigual, tão caótico, nós que trabalhamos com o teatro devemos
ser mais leves, mais amorosos, mais generosos - não é necessário
gostar do trabalho do colega, tampouco trabalhar no mesmo grupo, é necessário sim, respeitar, brincar, brindar. Não nos levemos
tão a sério... Esta é a parte, digamos, pesada desta história, pois
houve muitos momentos de prazer, de crescimento, de desafios,
de alegrias... Tantas pessoas, lembro-me agora do colega Rodrigo
Lopes, que tanto admirava e admiro, das ótimas aulas de técnica
vocal da Marlene Goidanich, da Solange Uflacker com suas artes
visuais, lá também tive a sorte de conhecer, no Instituto de Artes,
uma professora e pessoa maravilhosa, a Lúcia Passos. Tantas novidades, tantas loucuras em meio àqueles corredores. Lembro-me

A arte transformadora

53

da arriscada montagem da Mima Lunardi, ótima diretora, em Me
Oyes, com textos de Jorge Luis Borges, em dividia o palco, ou melhor, os corredores do CAD, com Susi Weber. Na faculdade, graças a Alejandra, ingressei no universo dos solos, fiz meu primeiro
monólogo Temos Todos a Mesma História, coincidentemente
de Dario Fo e Franca Rame, autores de A Mulher Sozinha (o
meu Pois é, Vizinha...), que fiz como trabalho de conclusão do
curso em 1992 e faço até hoje! Sendo assim, só posso agradecer!
Hoje tenho a certeza de que todas essas impressões e vivências
foram fundamentais para a minha vida. Está tudo certo, está tudo
no lugar.”

Print Mensagem, de 1987, tinha as Denises atuando junto com Deborah
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Aurelio Marcantonio

Print Mensagem com as Denises e
Deborah reunia teatro, música e poesia

1987

Em 1987, Deborah atuou e trabalhou na preparação
corporal em uma esquete com as colegas atrizes Denise Fontoura e Denise Ovadia: Print Mensagem. O espetáculo que
reunia teatro, música e poesia estreou dia 26 de maio e teve
continuidade em 28 de julho, no Porto de Elis, seguindo para
a Sala Qorpo Santo, de 3 a 6 de agosto, e para o Auditório
Álvaro Moreyra (hoje Sala), de 18 a 19 de agosto. A direção,
primeiramente foi de Oscar Simch e depois de Nazaré Cavalcanti.
Neste projeto, Deborah começou com a mescla de linguagens que marcam sua carreira nos últimos anos. “O Print
tinha esta coisa multimídia, foi ali que comecei a descobrir esta
mistura que adoro, isso já vinha marcado na peça Gaspar Hauser.
Também ali havia o exercício de formar as equipes, de abraçar os
projetos, de juntar-me com quem achava legal: no caso, minhas
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grandes amigas Denises: a Fontoura (uma das melhores músicas
que conheço) e a Ovadia; com o Oscar, com a Nazaré (uma atriz
maravilhosa, sensível, que fazia parte do grupo Tear, da Maria Helena Lopes) e com o querido Bebeto Badke. ‘Teatro, música, dança,
seres que se cruzam, se amam e se estranham sem saber o que fazer
com o caos do mundo’. Era um espetáculo-camaleão porque estava
em constante transformação. Tinham cenas engraçadíssimas, entre
elas a Denise Ovadia, um mulherão de quase dois metros de altura,
vestida de prenda, cantando Morocha...”
O espetáculo O Patinho Feio foi a primeiro montagem
infantil da carreira da atriz. “Foi quando eu descobri que tinha
esta veia do humor (até então acreditava que seria uma atriz dramática!). A direção era do Biratã Vieira e no elenco, além de mim,
Alexandre Boer, Isaías Quadros, Márcia Erig, Tatiana Bastos e
os que tornaram-se meus grandes amigos: Cléo Magueta e Cibele
Sastre.” A estreia do espetáculo se deu na tarde do dia 29 de
agosto de 1987. A versatilidade e o talento da atriz já podiam
ser notados, conforme atestava a crítica de Antonio Hohlfeldt em sua crítica no Diário do Sul, de 10 e 11 de outubro de
1987: “... Deborah Finocchiaro, uma senhora atriz, com bela voz
e excelente uso e projeção da mesma, naturalidade, domínio do espaço, werve, improvisação, força de interpretação, sobretudo como
lagarta...” Por este trabalho, Deborah recebeu a sua primeira,
entre inúmeras Indicações, ao Prêmio Tibicuera de Melhor
Atriz Coadjuvante em Teatro Infantil.
À medida que avançava na carreira, Deborah se inscrevia e participava ativamente de cursos e oficinas (o que
faz até hoje) que se tornaram essenciais para a sua formação. “Acredito na técnica como base essencial para o fazer teatral.
Ela deve ser tão aprimorada que não deve aparecer. O espectador
percebe a qualidade, mas não detecta a origem... Aqui não falo nenhuma novidade, para o teatro todas as áreas são aproveitáveis,
cinema, literatura, artes plásticas, esportes... Você pode praticar
tantas coisas... artes marciais (o que acho fundamental), diferentes tipos de dança, aulas de música, canto, dicção... no seu dia a
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Irene Santos

Pelo espetáculo Patinho Feio, Deborah (na foto com Márcia Erig)
recebeu sua primeira indicação ao Tibicuera
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dia o exercício da observação constante, em si e nos outros, desde
os menores gestos, emoções, relações, reações internas e externas,
diálogos, respirações... (por isto, sempre afirmo a interligação com
o autoconhecimento) e a observação e contemplação da natureza,
repito, a grande mestra.” Neste ano, ela participou da oficina
teatral Técnicas de Peter Brook, ministrada por Daniel Castro,
no Rio de Janeiro, com a qual revela ter aprendido muito.
Aprendeu, entre outros, exercícios de coordenação motora,
que foram e são essenciais para a sua qualidade técnica: Pantomima, ministrado por Zambo, em São Paulo; Aperfeiçoamento da Pantomima, ministrado por Jaime Arturo Marin
(Jam); e a Escola de Circo Picadeiro, também em São Paulo.
Deborah queria ser trapezista e andar na corda bamba, mal
sabia ela que já estava na corda bamba há muito tempo.

1988

O humor que foi descoberto por Deborah no espetáculo infantil O Patinho Feio, apresentado no segundo semestre do ano anterior, passou a fazer parte do cotidiano da carreira da atriz. Fez parte do histórico programa de auditório
Viva a Gorda, apresentado por Eliane Gorda Steinmetz, como
uma das pinguinzetes (entre outras, estavam a amiga Denise
Ovádia, Lúcia Serpa e Verlaine Pretto).
Neste ano, Deborah atuou no espetáculo infantil Risco, Arisco & Corisco, com texto e direção de Roberto Oliveira
e direção musical de Renato Falcão. A peça teve sua estreia
no Teatro de Câmara em 7 de maio de 1988, com primeira temporada até 19 de junho. Tratava da história de três
amigos – Risco (Liz Dias), Arisco (Deborah Finocchiaro) e
Corisco (Adriane Azevedo) – envolvidos em uma aventura,
onde Arisco é aprisionado em uma garrafa e os outros dois
amigos buscam numa flor a oportunidade de rever o amigo. No elenco, também estava o ator Pinduca Gomes como
o Senhor Mau, General do Mundo e o Bebum. “O Pinduca
era genial, um dos melhores atores com quem já contracenei. Um
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Zeca Felippi

Deborah (ao centro) esbanjando talento no programa de auditório
Viva a Gorda, com Denise Ovadia e Verlaine Pretto

queridão, nos divertíamos muito. Pinduca, onde está você? O seu
lugar é no palco, volte, volte! Me vem tantas lembranças... E cabe
aqui expressar a minha admiração pelas queridas Adriane, Liz e
para o nosso diretor Roberto Oliveira, excelentes artistas.”
Novamente a versatilidade era a síntese que a
acompanharia. Neste espetáculo, ela interpretava sete papéis. Além de Arisco, o Aviador, a Flor, o Cabo d´Enxada,
uma das irmãs Siamesas, um dos Sonhadores e compondo
com os outros colegas a figura do Guardião. Na crítica de
Antonio Hohlfeldt (Diário do Sul, 18 e 19/06/1988), “Uma
peça infantil que inova”, ele comenta: “De todos os espetáculos infantis estreados até aqui, Risco, Arisco & Corisco, texto e
direção de Roberto Oliveira, é o mais criativo e aquele que busca
mais radicalmente uma renovação na linguagem dramática dirigida à criança... Contando com um enredo bem amarrado e um
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elenco extremamente equilibrado... Quanto ao elenco, o equilíbrio entre Adriane Azevedo, Liz Dias, Deborah Finocchiaro e
Pinduca Gomes, que se multiplicam nos tipos e nas personagens
centrais, permitem um ritmo equilibrado e permanente, jamais
sofrendo qualquer queda”. Nesta peça que obteve críticas tão
positivas quanto esta de Hohlfeldt, Deborah recebeu seu
primeiro prêmio, entre tantos que viriam, o Tibicuera de
Melhor Atriz.
Também foi um período extremamente musical para
Deborah. Do espírito agregador que compõe a centrífuga
criativa do diretor Luciano Alabarse é que o ator Zé Adão
Barbosa passou a ser também cantor no espetáculo Adão e
Uva com uma banda formada por Dante Jr. (guitarra e direção musical), Raul Leitão (baixo) e Cláudio Calcanhoto
(bateria), além do coral Grapete formado por Deborah Finocchiaro, Denise Ovádia, Ivan Mattos e Lila Vieira, com a
participação mais do que especial de Adriana Calcanhotto.
O Grapete era o “coral mais lasanha da cidade”, nas palavras
do Alabarse. A estreia foi no dia 12 de julho de 1988 no lendário Porto de Elis. Foram três terças-feiras, 13 músicas por
noite, com direito a Sidney Magal, Roberto e Erasmo Carlos,
Caetano Veloso e João de Barro.
Um mês depois, lá estava Deborah emprestando a sua
voz ao show Popimpop, do músico Carlos Badia, junto com a
amiga Nora Prado, também atriz e vocalista. O show teve
temporada de 11 a 14 de agosto, na Sala Alvaro Moreyra.
A música e o humor. Duas vertentes dentro desta bela
alma cênica. A esquete Mary Bacalhau reuniu Deborah e Luís
Emilio Strassburger, sob direção de Oscar Simch. A praticidade da esquete, tanto de tempo quanto de adequação a qualquer espaço, fez com ela fosse apresentada em locais como o
Porto de Elis, onde estreou no mês de julho, e o Espaço Cultural do Instituto dos Arquitetos do Brasil – RS (IAB-RS). Livre
adaptação de um conto de Dorothy Parker, o esquete humorístico com fundo dramático contava a história da professora
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O segundo
espetáculo
infantil foi
Risco, Arisco
e Corisco;
Com Liz Dias e
Adriane Azevedo
(acima) e com
Pinduca Gomes
(ao lado)
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Na esquete Mary Bacalhau, foi uma
professora que se apaixona por um
playboy, dirigida por Oscar Simch
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Luiz Trein

primária Mary Bacalhau (Deborah) e do playboy conquistador Mike Hunter (Luís Emilio).
Perto do final deste ano de 1988, que estava cheio de
atividades como atriz e backing vocal, Deborah participou de
outra montagem, nos dias 3 e 4 de dezembro, na Sala Qorpo
Santo, do DAD/Ufrgs: As Cadeiras, texto do romeno Eugène
Ionesco, com direção de Elvia Tovar e orientação cênica de
Beto Ruas. Neste, a atriz estava acompanhada pelos atores
Nora Prado e Sérgio Xavier. “Da Nora, eu já falei e talvez fale
mais ao longo destas lembranças. Do Sérgio, sinto saudades. Fomos grandes amigos, confidentes, parceiros naquela época de faculdade. Mais um que morreu precocemente. Excelente ator, disciplinadíssimo. Esteja onde estiver, que os anjos te acompanhem, nos
acompanhem.”
Como o apren
dizado é uma constante na carreira de
Deborah, em 1988, a
atriz participou de
cursos bastante significativos como o
workshop com Irion
Nolasco, que a levaria, escolhida por ele,
a ingressar em 1989
em uma pesquisa teatral já em andamento,
A Utilização das Energias Corporais no Treinamento do Ator.

1989

Com o ingresso na pesquisa desenvolvida no Núcleo
de Pesquisa e Treinamento do Ator, do DAD/Ufrgs, A Utilização das Energias Corporais no Treinamento do Ator, orientada
por Irion Nolasco e Maria Lúcia Raimundo, a atriz atingiu
um ponto maior de envolvimento e de integração com a pesquisa acadêmica. “Me identificava com a linguagem, era aquele
o teatro que eu queria desenvolver. Já havia sido aluna de Maria
Lúcia, suas aulas eram excelentes, ela era uma pessoa admirável,
doce... mais uma bela pessoa que já se foi deste plano. Admirava
muito e hoje adoro o homem Irion Nolasco, inclusive em 2012 quase trabalhamos juntos, chegamos a fazer alguns encontros, prazerosíssimos por sinal. O convidamos a dirigir a peça que eu já estava
ensaiando há um bom tempo com Arlete Cunha e Heloísa Palaoro,
cujo título sugerido por ele era O Passo Leve do Elefante (ótimo
título!). Mais um destes projetos que, por força do destino, ficam
inacabados pelo caminho... Apesar dos inúmeros ensaios que fiz
com as gurias, até coreografias criamos, a peça não foi concluída,
mas o amor e o aprendizado foram reforçados. Loló e Arlete, atrizes
e colegas maravilhosas, amo vocês, vocês estão em meu coração,
tudo é apenas uma questão de tempo: está tudo certo, está tudo no
lugar... Voltando à pesquisa, ao mesmo tempo que tive a sorte de lá
ingressar, tive o azar de que logo depois que entrei a Maria Lúcia
e o Irion se ausentaram, pois foram para a França desenvolver os
seus trabalhos. Lá fiquei com os colegas que já participavam da
pesquisa há mais de um ano. Eram treinamentos intermináveis,
com mais de quatro horas por dia, entre os exercícios devíamos
pular corda até mil vezes, criar partituras com cerca de 30 movimentos, decorar textos, exercitar a voz... o trabalho era baseado na
exploração das quatro energias corporais desenvolvidas por Arthur
Lessac: Buoyancy, Radiancy, Potency e Inter-involvement, além
de técnicas de mestres como Eugenio Barba e do teatro oriental. O
objetivo era refinar e intensificar a presença cênica na integração
corpo, mente, voz. Essa experiência enriqueceu a base corporal para
o teatro que desenvolvo. Meu corpo ficou impregnado deste apren-
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dizado, agradeço profundamente essa vivência. Lá também nos arrebentávamos, aliás essa é uma questão bem séria dos treinamentos
aplicados ao teatro, nos quais os participantes são incentivados a
praticar exercícios sem um condicionamento físico adequado, sem
um músculo preparado, aí as lesões são quase inevitáveis. No meu
caso tenho uma distensão na virilha que foi mal curada na época...
Outros colegas, não só da pesquisa, já se machucaram muito mais.
Isto é um equívoco muito comum em grande parte das escolas, dos
grupos, dos cursos... o mais importante é a saúde e a integridade
do ser, não é preciso se machucar tanto, nem corporalmente, nem
emocionalmente. Repito o que penso a respeito da importância de
ter um corpo treinado, um corpo e uma voz prontos a responder
aos impulsos criativos, mentais e emocionais que o personagem,
que a encenação exige. Isso qualifica o ator. Mesmo em uma cena
sem movimento, mesmo no cinema ou em um evento e até em um
comercial, isso aparece. Exercícios de coordenação motora, de precisão, também são excelentes para um estado de prontidão...”
No programa da demonstração da pesquisa, os objetivos sobre o trabalho estavam claros, conforme o belo trecho:
“O ator é o ser do teatro. É sua essência e sua razão de existir. A
arte teatral dispensa outros tantos elementos da encenação, jamais
pode dispensar o ator. Ele é matéria, a sensualidade do espetáculo,
o prazer artístico do espectador. Quanto mais profundo e refinado
for o domínio sobre seu corpo-instrumento, mais admirável será o
mergulho do ator no seu fascinante paradoxo: criar a ficção e ser, ao
mesmo tempo, seu portador concreto e autônomo...”.
A profundidade e o mergulho na pesquisa porém contrastavam com a questão sempre recorrente da presença do
ego. “A proposta da pesquisa era fantástica, mas de fato o ego é uma
coisa muito séria, tem que ser domado, tem que ser amenizado (sem
me isentar, reconhecendo como já fui – e tantas vezes sou – traída por
ele: me trato...). O trabalho era impregnado de uma postura ‘somos
melhores’. Havia um preconceito exacerbado, ingênuo e equivocado,
consequentemente a trava ‘sou tão bom que não posso errar...’ Isso
impedia muitas vezes que toda essa técnica fosse utilizada de manei-
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ra artística. Era difícil ser espontâneo, improvisar, eu mesmo tinha
uma profunda dificuldade, sentia-me amarrada, travada, não sentia-me à vontade. Era tudo tão rígido, experimentar os exercícios de
diferentes formas não era permitido, e eu que adoro inventar...! Na
época, eu já fazia outras peças, no caso Risco, Arisco e Corisco, o
que não era bem visto por alguns colegas, que também afirmavam que
não deveríamos utilizar aquelas técnicas fora da pesquisa!!! Muitas
contradições, que lástima... Por que o homem é tão corrompido pelo
poder, no caso aqui pelo conhecimento? Por que tanta arrogância?
E que poder é esse? Informação, técnica e conhecimento devem ser
passados adiante sempre. Senão viram doença. Como diz Emily Dickinson: ‘Porque a beleza que fica represada é tão letal quanto uma
dose excessiva de cocaína. A beleza que não consegue mais se expressar mata seu portador’. COMO É BOM COMPARTILHAR! Lá
éramos orientados pelos colegas a não passar as informações adiante.
Que absurdo... Melhor acreditar que talvez isso acontecesse porque
éramos jovens?! Pela minha irreverência e discordância, fui tirada
da pesquisa. Na época, fiquei surpresa e triste, ainda bem que me libertei de ressentimentos ou mágoas desta ‘expulsão’, afinal já estava
acostumada a ser ‘convidada a me retirar’ de tantos colégios... Entre
as boas lembranças, uma das melhores atrizes que conheço: Gina
Tochetto, o querido amigo Miguel Mendes, que continua no ofício de
ator em Portugal e que ingressou na pesquisa na mesma época que
eu, e a Emilia Casarini, que nunca mais encontrei, era, e deve ser até
hoje, de uma rara beleza, doce, linda, suave. Com Tatiana Cardoso,
ótima atriz, dava muitas risadas... Lembro que quando fomos para
Brasília apresentar a pesquisa conheci a atriz/bailarina carioca que
tornou-se uma grande amiga: Ana Bevilacqua”.
A pesquisa/espetáculo foi demonstrada na Sala Qorpo Santo da Ufrgs e no II Festival Latino Americano de Arte e
Cultura (Flaac), em Brasília/DF, em agosto. Em dezembro de
1989, Deborah integrou a leitura dramática, de O Dia da Caça e
do Caçador, de Dejair Cardoso da Silva, com direção de Dilmar
Messias e elenco: Andrea Druck, Luiz Paulo Vasconcellos, Miguel Ramos, Oscar Simch e Pedro Santos.
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1990

Em 1990, Deborah diversificou o seu espectro de atuações. Conhecida hoje por uma voz forte, marcante, versátil, muito ouvida em locuções publicitárias de rádio e TV,
CDs, na coluna de Teatro da rádio Band News 99.3 FM e
nas vozes de inúmeros personagens de desenhos animados,
a atriz formou-se no curso de locutor, apresentador, animador, anunciador e noticiarista da Fundação Educacional e
Cultural Padre Landel de Moura (Feplam). “Graças ao Marcos Breda, tornei-me locutora. Um dia ele me sugeriu fazer um
teste na produtora de áudio Versus, do falecido Bira Valdez, e a
partir de então comecei a fazer muitos comerciais e aumentar o
meu orçamento. Gravo até hoje. Não tanto como antes, para valer
a pena deveria me dedicar e ter mais disponibilidade para isso
e de preferência ter um equipamento próprio. Adoro o universo
sonoro, gravar, experimentar, amo a possibilidade de criar imagens através do áudio, isto estimula a criatividade do espectador/
ouvinte. Esta paixão eu trago desde a infância, quando escutava
aqueles disquinhos coloridos. Gosto tanto desse ofício que fiz o
CD Histórias de Um Canto do Mundo – Memórias de Porto
Alegre e do Rio Grande do Sul, em 2008, com textos de Rosina
Duarte e direção musical de Cau Netto – grandes parceiros e talentosos amigos – e estou em fase de produção do CD Sobre Anjos
& Grilos – O Universo de Mario Quintana. Também participei,
entre outros, de inúmeros CDs do poeta Luiz Coronel, entre eles
O Cachorro Azul (2003), 25 Poemas Preferenciais e um Querubim de Pantufas (2005), além dos CDs organizados por ele:
100 Shakespeare e Palmas para o Teatro (em comemoração ao
lançamento do Teatro Bradesco, em São Paulo), ambos em 2009;
Dicionário Carlos Drummond de Andrade (2012) e Dicionário Luis Fernando Verissimo (2013). Outra coisa que amei fazer
foi a voz do personagem ‘Flicts’, de Ziraldo, no CD homônimo de
Arthur de Faria & Seu Conjunto, em 1999, e dublar alguns dos
personagens dos desenhos animados da Cartunaria Desenhos, entre eles a série X Coração, que está em fase de produção.”
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Cartunaria Desenhos
A voz da Tia Vaní na série X Coração, de
Lisandro Santos, da Cartunaria Desenhos

Neste ano, Deborah participou do elenco do curtametragem Mazel Tov, com roteiro e direção de Jaime Lerner
e Flávia Seligman.
E a música seguia o seu curso na vida da nossa personagem. Um dos espetáculos musicais deste ano foi As Debis
Vocais, no qual as Deborahs se juntaram, a Finocchiaro e a
Lacerda. A estreia do espetáculo foi no dia 13 de dezembro
de 1990, na tradicional casa de shows, esquetes e performances Porto de Elis. Em nota que chamava os shows do dia, a
Zero Hora, na página 6 do seu Segundo Caderno, convocava o
público a assisti-las desta forma:
“AS DEBIS VOCAIS – Duas dublês de atrizes e vocalistas
de vários shows, Deborah Lacerda e Deborah Finocchiaro resolver
unir os nomes e montar um show próprio. Resultado: As Debis
Vocais. Elas estréiam hoje à noite no Porto Elis, acompanhadas
por Edson Bernd (teclados), Zé Natálio (baixo) e Dante Jr., além
de duas baterias programadas. Um repertório solto e divertido é
a tônica, envolvendo canções de Lory F., da turma do Casseta e
Planeta e da trilha do filme Aristogatas”.
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Fernanda Chemale
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As Debis Vocais Deborah Lacerda e Deborah Finocchiaro fazem pose para
A arte transformadora

Fernanda Chemale para divulgar o show em 1990
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Cartaz do show As Debis Vocais já dava uma noção da
qualidade do show, dos músicos e do local, o mítico Porto de Elis

“Minha xará, Deborah L. que prazer foi compartilhar contigo toda esta história... gosto tanto, admiro tanto... Nos divertíamos muito, foi um trabalho que me deu muita alegria e crescimento, todo o processo foi lindo, desde a escolha do repertório, as
conversas, os lanches, os ensaios com a banda, aliás uma banda
de primeira, imagina ser acompanhada, além da minha parceira
xará, por Zé Natálio, hoje baixista do famoso Papas da Língua,
por Dante Jr. um monstro na guitarra e por Edson Bernd, um
querido que enveredou por outros caminhos, belos caminhos –
hoje ele vive na Espanha e é um dos astrólogos mais respeitados
e requisitados. Que honra! Deborah também foi minha parceira
em A Arca de Noé, no show do Paulo Gaiger, Banquete dos
Mendigos, e em vários shows da minha mana Lory F. Ela é uma
dessas pessoas que a gente se encontra com pouca frequência, mas
quando se vê parece que foi ontem. Essas que sempre estão por
perto. Que marcam o coração da gente, de forma doce e profunda.
Os maiores presentes da vida...”
Também em 1990, Deborah debutou em novelas de
projeção nacional. Fez uma ponta em Ana Raio e Zé Trovão,
da extinta TV Manchete. Depois, fez uma pequena participação na minissérie Incidente em Antares e na série Comédias da
Vida Privada - episódio Os Anchietanos – ambas na Rede Globo. Neste ano, Deborah também atuou em dois espetáculos
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como aluna do Departamento de Arte Dramática (DAD), da
Ufrgs, ambos sob direção de Mima Lunardi. As encenações
foram Me Oyes, a partir de textos do escritor argentino Jorge
Luis Borges, e também Só o Faraó tem Alma, apresentado na
Sala Qorpo Santo, com participação especialíssima do Zé da
Folha. Me Oyes foi concebido para a disciplina de Direção
V do curso de Bacharelado em Artes Cênicas – Habilitação
em Direção Teatral. O trabalho foi baseado em três poesias
de Jorge Luis Borges. Nesta época, Deborah já começava a
travar uma maior intimidade com a poesia, que depois acabou revelando toda a sua maestria em dizer poemas, fato
comprovado por dezenas de leituras dramáticas e saraus e
também pelo solo de 2006, Sobre Anjos & Grilos – O Universo
de Mario Quintana.
Os espetáculos musicais Banquete dos Mendigos, do músico Paulo Gaiger, e Vícios, da mana Lory Finocchiaro, também contaram com a Debi vocal dando qualidade de voz aos
shows. Em Banquete dos Mendigos, apresentado de 26 a 29 de
julho, no teatro Renascença. A direção era do próprio Paulo
Gaiger, com assistência de Nora Prado.
Uma das outras funções do ano foi como diretora. Ela
dirigia pela primeira vez. Era um show da cantora Nanci
Araújo & Banda. Sobre Vermelho Paixão, que estreou na Sala
Álvaro Moreyra, em julho de 1990, o crítico Gilmar Eitelvein,
escreveu, no jornal Zero Hora que Nanci “Sob a direção de Deborah Finocchiaro, a cantora mostrou que vem evoluindo em sua
proposta, pegando pique de palco e ocupando melhor os espaços
cênicos”.
“Adorei a função, gosto de dirigir, gosto de incentivar, de
estimular o outro a descobrir um potencial que muitas vezes ele
desconhece. Acredito que a entrega e a transparência permitem
uma expansão e um salto de qualidade artística. E é proporcional,
quanto mais me entrego, mais o outro sente-se confiante e aberto para experimentar, para se expor, para criar. Gosto de marcas,
me encanta a precisão, o som, o gesto, o movimento, a respiração.
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Gosto de desenhar o espaço, no palco somos como esculturas, revelamos formas, criamos texturas. E na entrega humanizamos, tornamo-nos pessoas melhores...”

1991

Fotos Claudio Etges

Em 24 de agosto de 1991, Deborah mergulhava no
universo dos musicais infantis. Neste dia, estreava no Teatro
Carlos de Carvalho, da Casa de Cultura Mario Quintana, o
espetáculo A Arca de Noé, com canções de Vinicius de Moraes
e Toquinho. O responsável por este montagem foi Zé Adão
Barbosa, que dirigiu o espetáculo e com ele rendeu uma homenagem ao primeiro encenador da peça infantil na Capital,
Fernando Zimpeck, ator, figurinista e diretor de teatro que
faleceu no ano de 1985, e a Dilmar Messias.
A partir das 13 músicas selecionadas dos discos Arca
de Noé e Arca de Noé 1, Zé Adão criou um roteiro conduzido
por cinco menestréis: Deborah Finocchiaro, Deborah Lacerda e os músicos Beto Herrmann, Marcelo Delacroix e Henrique Kunz. Eles cantavam e executavam ao vivo as canções
que contavam o que havia sido feito com Noé e com todos
os animais da Arca, após o dilúvio. O leão, a pulga, o gato,
a galinha de angola, as abelhas, a foca, além do pato e da

Com o espetáculo A Arca de Noé, Deborah recebeu
o seu segundo Prêmio Tibicuera de Melhor Atriz
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corujinha, bonecos confeccionados por Betinho Dornelles,
do grupo Cem Modos, perfizeram um clima de teatro mambembe, com cenário renascentista e maquiagem inspirada
no filme As Aventuras do Barão Munchausen. “Que experiência!
Como aprendi, como cresci, como me diverti. Sentia-me à vontade
com os colegas no palco. E trabalhar para as crianças é uma coisa
fantástica, sinceridade absoluta. Contracenar com a Deborah e o
Beto era um deleite... Fizemos diversas apresentações e é o tipo de
trabalho que continuaria fazendo por muitos anos. Também tinha
a Lia na produção, uma pessoa gentil e mega profissional, o querido
Luciano e o Zé. Foi bom demais.”
Por este trabalho, Deborah recebeu o seu segundo
prêmio Tibicuera de Melhor Atriz. O musical também rendeu o Tibicuera de Melhor Direção para Zé Adão Barbosa.
Neste ano, Deborah participou do espetáculo Fulano,
sob direção de Marcos Barreto, com texto de Barreto e Carmem Bulcão, trilha sonora de Totonho Villeroy, hoje Antonio
Villeroy. O elenco era composto por Maurício Guzinski, Miguel Mendes, Alexandre Schiavoni, Angélica Borges, Bélquis
Schwerner, Cibele Sastre, Miguel Ninov, Vera Lopes e Cristina Chelp. “Com Marcos Barreto tive a oportunidade de pôr em
prática os conceitos e experimentos da pesquisa A Utilização das
Energias Corporais no Treinamento do Ator, de Irion Nolasco
e Maria Lúcia Raimundo. Além de diretor, Marcos era um ótimo
ator, tendo trabalhado durante muitos anos com Gerald Thomas
– que no Brasil foi precursor de uma linguagem e de uma estética
teatral (lembro-me que quando assisti a Eletra Com Creta, no
Rio de Janeiro em 1986, fui arrebatada, um novo mundo se abriu:
era aquilo que eu queria fazer! Ver Bete Coelho em cena era um
deleite, uma alucinação, que atriz...). Em Fulano, Marcos pedia
uma postura extra cotidiana. Eu compreendia o que ele queria e
meu corpo e voz estavam preparados para isso. Lembro do primeiro
exercício, do primeiro ensaio e do prazer nesta forma de expressão.
Ele foi muito importante para mim. Foi meu parceiro quando decidi encenar a Mulher Sozinha profissionalmente e foi ele quem
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mudou o título da peça para Pois
é, Vizinha...! Marcos morreu em
2011, precocemente, enquanto estava exercendo muito bem a função de diretor da Casa de Cultura
Mario Quintana. Aliás, cabe dizer
que o sucesso da empreitada se devia ao fato de que primeiro, ele era
um artista e não um burocrata/
político, e segundo, por sua coragem, criatividade e generosidade.
Vai entender essa vida... E quem
somos nós para falar em morte
precoce?...”
Com Zé Adão Barbosa e
No dia 15 de julho
Renato Campão protagonizou
de 1991, uma segunda-feira,
o divertido programa de
estreava no Porto de Elis o proauditório Show Shuá
grama de auditório Show Shuá,
comandado por Deborah, Zé
Adão Barbosa e Renato Campão. Com uma periodicidade
quinzenal, o programa teve convidados muito especiais,
como Rebeca MacDonald, Ilana Kaplan, Magda Beatriz, Arthur de Faria/Coca Barbosa, Márcia Cabrita, Suzete Otto,
Kátia Suman, o baixista Zé Natálio, Antônio Carlos Falcão,
Glória Cristal, Cássia Eller, Mary Terezinha, entre tantos outros. Sempre havia um músico acompanhando o trio. Chamados de maestros, fizeram parte desta história Leo Ferlauto e Chico Ferreti.
“O negócio era revolucionário, regado a muita loucura, o
programa era dinâmico, divertido, inovador. Além das produções
das esquetes que apresentávamos no palco, gravávamos uma espécie
de programa que projetávamos durante a performance. Nossa videomaker era a excelente fotógrafa e amiga Marian Starosta. A maioria
dos textos era dos guris, principalmente do Renato Campão, aliás,
como escreve bem! Para mim era uma honra e um desafio dividir o
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palco com o Renato e o Zé, afinal eles já estavam na estrada há mais
tempo que eu, com carreiras significativas. Os dois extremamente
criativos, inventavam de tudo, além de serem muito caras de pau (no
bom sentido da palavra), com muito domínio de palco, grandes artistas. Eu tinha que me puxar para dar conta do recado. Zé (adorável
sagui) e Renato, os admiro e os trago em meu coração! Aprendi muito, me diverti muito, conheci muitas pessoas legais, mas também não
era fácil, em meio às personalidades fortes as tempestades eram constantes. E as tempestades despendem muita energia, ou seja, energia
desperdiçada. Desperdiçada também pelo uso e abuso de drogas, das
mais diversas, lícitas, ilícitas... Era uma época de muitos excessos,
todos se drogavam, começando pelos donos do bar até os convidados... Por falar em drogas, usadas desde que o homem é homem, não
acho que sejam de todo ruim, muitas delas, claro que dependendo de
cada pessoa, estimulam a criatividade, abrem portas da percepção,
além da diversão. A prova é o grande sucesso no mercado! E não
sejamos hipócritas, vamos reconhecer que grande parte dos preconceituosos são usuários, além do álcool, de antidepressivos e ansiolíticos. É a era do Rivotril... Puta que o pariu!!! Mas confesso que hoje
acho que o grande barato, a grande viagem, é estar de cara. De volta
ao Show Shuá, era um sucesso, apresentávamos o show nas segundas-feiras sempre com o Porto de Elis lotado. Entre os aprendizados
estava o constante exercício da improvisação, não havia espaço para
o vacilo. Em cena vivenciávamos variadas e inúmeras experiências a
cada edição. Trago boas lembranças e muita gratidão.”

1992

A faceta de ministrante começou em 1992 com o curso
Teatro para Iniciantes, no Clube de Cultura. As oficinas foram seguindo, com Deborah passando seus conhecimentos
e a mensagem da arte como um caminho transformador. Em
locais como o Espaço Corpo & Movimento, Companhia de
Arte, Associação Atlética Banco do Brasil, Associação Leopoldina Juvenil, Deborah compartilhou o seu jeito de pensar
o teatro, a busca da essência pela arte, da espontaneidade,
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das infinitas possibilidades do corpo e da
voz, da ampliação das
formas de expressão,
do “desenhar o espaço”.
“O pensamento que procuro passar
é o mesmo que norteia
a minha criação: A meCom Marcelo Roncato, Paulo Vicente,
dida em que me deparo
Antonio Carlos Falcão e Lila Vieira em
com meus preconceitos
Teatro Pra Mim é Grego
e resistências, procuro
diferenciar o que é essencialmente meu e o que me é imposto. Busco desvencilhar-me
de comparações e julgamentos e caminho em direção à organicidade, à liberdade criadora, espontaneidade e o prazer. Primeiro
crio, depois conceituo. Primeiro encontro o que quero dizer, depois como vou dizer”.
Em 23 de maio de 1992, estreou no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana, a tragicomédia Tea
tro Pra Mim é Grego, marcando a estreia na direção do ator
Antônio Carlos Falcão. Em matéria veiculada no jornal Já
Bom Fim, de julho de 1992, a peça era descrita assim:
“Imagine todos os estilos de teatro que você conhece. Agora
imagine todos eles satirizados no palco. Durante um festival Internacional de Teatro do Autor (seja lá o que isso signifique), grupos
de todas as origens e gêneros exibem suas atrações. Mas, um ator
renegado está tentando acabar com a ordem do festival.
O espetáculo traz nomes consagrados pela bilheteria e pela
crítica. No elenco temos Deborah Finocchiaro, Lila Vieira, Marcelo
Roncato, Paulo Vicente, Antônio Carlos Falcão, que além de voltar
atuando, depois do sucesso do espetáculo “A Verdadeira História
de Édipo Rei” e da comédia musical “Ela Sou Eu”, estreia como
diretor neste espetáculo.”
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O Talentos do Sul era uma série com direção de Rafael
Ferretti, exibida pela RBS TV aos sábados e depois veiculada
na TVCom. Deborah era apresentadora do programa, que
em sua linguagem e na forma de apresentação antecipou a
pegada dos VJs da MTV, com a âncora no estúdio dando informações, intercalando as imagens de shows e entrevistas
com as bandas. Dos grupos que participaram dos programas
estavam Júlio Reny & Guitar Band, Lory F. Band e Bandaliera, entre tantos outros. “Foi uma escola. Falar diretamente para
a câmera, participar de um programa inovador e de muita qualidade. A equipe era super profissional! Esta experiência também me
fez perceber o quanto gosto de trabalhar em diferentes linguagens.
Boas lembranças.” O ano também foi de nova incursão no cinema, atuando no filme Vista da Janela, com roteiro e direção
de Jaime Lerner.
Em 27 de julho de 1992, Deborah atuou pela primeira
vez num espetáculo solo, com texto de Dario Fo e Franca
Rame, Temos Todos a Mesma História, com direção de Alejandra Herzberg. Esta primeira apresentação se deu durante a
II Semana Aberta do Teatro Universitário, que foi realizada
até 1º de agosto, no Teatro de Arena e na Sala Qorpo Santo.
A primeira crítica do espetáculo já reconheceu o desempenho admirável da atriz. Maristela Bairros Schmidt (Correio do
Povo, 29/07/1992) perguntava se os estudantes de teatro de
Porto Alegre gostavam de assistir teatro e ao falar do público
disse: “O público pequeno não conseguiu, porém, intimidar Deborah Finocchiaro que fez uma notável interpretação solo do sarcástico Temos Todos a Mesma História...”. O espetáculo que
tinha o subtítulo Um Monólogo em Onze Rounds participou de
diversos eventos durante o ano, como o 6º Festival de Teatro
de Canela, em outubro; a 1ª Semana Cultural do Campus do
Vale, em novembro; a Recepção aos Calouros da Ufrgs, em
março de 1993, e seguiu participações em eventos universitários como o 7º Festival de Teatro Universitário de Teatro de
Blumenau, em julho do mesmo ano.
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Em dezembro de 1992, Deborah apresentou seu trabalho de conclusão de curso e formou-se como Bacharel em
Interpretação Teatral na Faculdade de Artes Cênicas da Ufrgs. “A proposta do trabalho final era a apresentação como atriz de
um ‘espetáculo’ que deveria caracterizar-se por uma pesquisa e não
poderia ter a participação de um diretor teatral. Que cilada! Nesta época, eu já vivia de teatro, já na estrada e consequentemente,
cheia de tarefas. Pelos meus cálculos, eu teria apenas 18 dias para
preparar este trabalho. Iniciou-se uma jornada: o que fazer? A minha orientadora era Maria Helena Lopes, excelente diretora teatral,
que assinou alguns dos melhores espetáculos do teatro gaúcho com
o grupo Tear, porém como professora era dura, implacável, trabalhava pela via da negação. Eu não sentia prazer naquelas aulas, não
gostava daquele processo, mas queria aprender, eu tentava, mas era
tudo tão difícil, tão doído, virava uma trava! Na época não entendia
que não era aquele caminho que eu queria, não tinha consciência que
não concordava aquele processo, achava que era assim (vejam quantos ‘nãos’), que equívoco meu. Algumas pessoas perderam o prazer
de fazer teatro por causa dela... Além dos excelentes exercícios que
aprendi com Maria Helena, principalmente em uma oficina que fiz
fora do DAD, em 1986, também aprendi muito do que eu não queria
no teatro, era muito sofrimento. Não precisamos disso, a vida já é
caótica, as relações já são suficientemente doentes e turbulentas...
Mesmo assim, eu gostava e gosto muito dela. Tenho carinho, admiração, tanto que a sondei para dirigir um dos meus solos, mas ela não
quis. Voltando ao trabalho de conclusão... (leitores, vocês já devem
ter percebido o quanto uso o termo ‘voltando’, só para lembrar que já
no sumário deste livro, meu parceiro Luiz e eu já havíamos alertado
a vocês que essa escrita é quase como um pensamento em voz alta
e, como estamos primando pela sinceridade, estas tantas voltas são
INEVITÁVEIS!). Muito bem, precisava encontrar um texto! Roberto Oliveira me salvou ao apresentar-me um compilado de textos
femininos intitulado O Orgasmo Adulto Fugiu do Zoológico, de
Dario Fo e Franca Rame, com tradução de Roberto Vignati. Fazia
parte dessa compilação o meu conhecido Temos Todos a Mesma
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História e A Mulher Sozinha e esta foi a minha escolha. Agora o
desafio seria inventar uma pesquisa que convencesse a minha orientadora. Depois de algumas tentativas, consegui convencê-la com a
seguinte proposta: Diálogo com Personagens Imaginários e na
real tinha tudo a ver, os mais de 200 mil espectadores que já assistiram ao Pois é, Vizinha... (apelido de Una Donna Sola) ao longo
destes 21 anos estão de prova. Vejam a minha bênção, a peça que
fiz em 18 dias para me formar é um dos marcos do teatro gaúcho e
um dos monólogos que está há mais tempo em cartaz no país com a
mesma atriz! Consegui ser aprovada com um ‘B’ após a apresentação na Sala Qorpo Santo. Neste dia, minha amiga/parceira/diretora
Alejandra Herzberg profetizou: ‘Debi, continua com isto, faz esta
peça profissionalmente...’. Ale, eu te amo!”

1993

Neste ano, as meninas seguiram com a peça Temos
Todos a Mesma História e criaram alguns projetos, entre eles
a Semana Dario Fo, de 15 a 17 de julho, no Teatro de Arena,
que teve O Primeiro Milagre do Menino Jesus, no dia 15, com
direção e interpretação de Roberto Birindelli; e nos dias 16
e 17, as apresentações de Temos Todos a Mesma História, com
Deborah e direção de Alejandra Herzberg e O Monólogo da
Prostituta no Manicômio, com interpretação de Alejandra e direção de Ramiro Silveira.
No dia 27 de agosto, Dario Fo e Franca Rame foram
objetos de um novo evento cênico, Dario Fo em Três Tempos,
realizado até 10 de outubro, no Teatro de Câmara. Na sexta
e domingo, eram apresentados Temos Todos a Mesma História
e O Monólogo da Prostituta no Manicômio e no sábado, Pois é,
Vizinha..., que estreava profissionalmente no dia 4 de setembro. Em matéria no Segundo Caderno da Zero Hora da sextafeira, 27 de agosto sob o título As Várias Mulheres de um Italiano e subtítulo (linha de apoio): O teatro de Dario Fo ri três vezes
do cotidiano feminino, a jornalista Eliane Rivero Jover revelou
que Deborah, Alejandra e Ramiro Silveira tiveram a ideia de
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juntar os três textos em um mesmo evento. “‘Dario brinca com
o ridículo das pessoas, dando margem ao artista para tocar a alma
do público tanto pela densidade quanto pela comicidade dos personagens’, conta Deborah, que teve a ideia de juntar os monólogos
em um espetáculo. ‘Uma ideia infeliz’, brinca a atriz, referindo-se
à sobrecarga de trabalho. Mas a brincadeira não esconde o seu contentamento por, mais uma vez, tocar a alma do público”.
No Correio do Povo de 4 de setembro de 1993, a data da
estreia de Pois é, Vizinha..., a matéria Humor de Dario Fo em Estreia conclamava o público a conhecer o espetáculo, lembrando
do trio inicial desta empreitada que era formada por Deborah,
Marcos Barreto e Bebeto Badke. Barreto, mesmo avesso a trabalhar com textos prontos aceitou o convite para contribuir com
o monólogo de Deborah: “Para viver a história, ela (Deborah) já
criara um sistema original, dividindo o texto em cenas e as cenas em
sub-cenas”. “É bom, agora, ter a experiência... ter este olhar de fora”,
declarou Deborah na matéria sobre a direção de Barreto.
Em 25 de novembro deste ano, estreava na Sala Myriam
Muniz, no Teatro Ruth Escobar, dentro do projeto Teatro Breve Myriam Muniz, em São Paulo, os dois breves monólogos
Temos Todos a Mesma História e O Monólogo da Prostituta no
Manicômio. Foram várias as matérias com fotos e destaque
nos jornais Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Jornal da Tarde
e Estadão. O crítico do Caderno 2, do jornal Estado de São Paulo
(3/12/1993), Jefferson Del Rios exaltava a capacidade gaúcha
de produzir grandes artistas: “O Rio Grande do Sul é uma fonte
contínua de boas intérpretes em teatro e música. Depois de Laura
Finocchiaro, Adriana Calcanhoto, Grace Gianoukas e Ilana Kaplan,
chegam a São Paulo Alejandra Herzberg e Deborah Finocchiaro com
Monólogo da Prostituta no Manicômio e Temos Todos a Mesma História. Os italianos Dario Fo e Franca Rame merecem a definição de agitadores culturais. Autores e atores com uma visão crítica
de esquerda no contexto específico do seu país, manifestam entretanto uma generosa anarquia política de vitalidade internacional... Os
dois pequenos monólogos, centrados em engraçadas e comovedoras
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Irene Santos
Fazendo pose sensual e irradiando beleza e graça em Temos Todos a Mesma História
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situações femininas, resultaram em um espetáculo simples e enxuto com duas atrizes adequadas aos papéis... Deborah Finocchiaro,
em cenas rápidas, que unem o ridículo ao melancólico em torno do
amor, estabelece já na primeira entrada uma onda de energia no palco. Uma atriz exuberante, pronta...”.
O jornalista Dib Carneiro Neto, do Jornal da Tarde
(25/11/93) destacava que “Deborah é a irmã caçula da cantora e
compositora Laura Finocchiaro e atua nos palcos de Porto Alegre há
dez anos. Durante 30 minutos, divididos em 11 rounds, como se fosse uma luta de boxe, contracena com um parceiro imaginário e com a
plateia, tratando de temas do universo feminino como aborto, gravidez e maternidade”. Na matéria intitulada O Humor de Dario Fo,
Dib destaca o depoimento de Deborah: “Há momentos hilários e
outros bem pesados... Depois da peça, mulheres entram chorando no
camarim. A identificação com a personagem é imediata”.
Neste solo, também o crítico Antônio Hohlfeldt (Jornal do Comércio, 31/01/94) destacou o trabalho de Deborah:
“...Quanto à Deborah Finocchiaro, intérprete de Temos Todos a
Mesma História é simplesmente perfeita. A exuberância da atriz
não impede a sutileza, e sua verve casa perfeitamente com a linguagem depurada e desbragada dos textos de Dario Fo... As gargalhadas se sucedem e o público sai tão satisfeito e indagador desse
novo texto de Dario Fo... pode-se dizer que, efetivamente, começa
a surgir uma nova geração no Departamento de Arte Dramática...”. Por seu desempenho neste solo, a atriz foi indicada ao
Prêmio Açorianos de Teatro e ao prêmio Quero-Quero, do
Sated/RS, como Melhor Atriz.
O espetáculo seguiu recebendo críticas positivas nos
anos posteriores, inclusive em março de 1998, quando participou do 3º Porto Alegre em Buenos Aires. Na matéria do
Jornal do Comércio de 13 de março de 1998, Deborah foi muito
elogiada por sua atuação na peça: “Deborah agradou mais com
o texto clássico Temos Todos a Mesma História, sobre uma mulher que deseja que o seu namorado use camisinha. Ele não quer,
ela engravida e tem o filho. No final, faz uma avaliação de como
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Marian Starosta

seria o mundo sem os homens. O detalhe
é que Deborah interpretou a personagem
como se fosse uma mulher brasileira que
contava sua história em espanhol. Em
alguns momentos perguntava: como se
dice mismo em español?”
O ano de 1993 não foi só um divisor de águas com a estreia de Pois é,
Vizinha..., mas foi a época na qual intensificou sua versatilidade. Foi apresentadora de eventos, como o Novo
Som da MPB, no Teatro Crowne Plaza,
em São Paulo; a 10ª Vigília Internacional de Mobilização e Solidariedade
às Vítimas da AIDS; o show Sinal de
Alerta, de Lory Finocchiaro, no Araújo
Vianna; o Sarau no Câmara, e o 6º Set
Universitário da Pucrs.

No monólogo Temos Todos a Mesma História, com belas cenas, o

Marian Starosta

contato mais direto com a obra de Dario Fo e Franca Rame
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Foi também o ano na qual a atriz foi escolhida dentre tantas artistas de teatro entrevistadas pela multinacional
GKN do Brasil (ex-Albarus) para ministrar oficina permanente de teatro, coordenando e dirigindo espetáculos com atuação dos funcionários da empresa. Com esta atividade, Deborah conseguiu colocar em prática muitas das suas ideias,
começou a escrever roteiros sobre assuntos encomendados
e especializou-se como diretora. Tamanha era a eficiência do
trabalho desenvolvido que ela permaneceu como contratada
durante 16 anos, pois em 2008 com a crise econômica mundial
a empresa teve que cortar gastos e o teatro, infelizmente, foi
o escolhido como descarte, afinal para o sistema a arte não é
tão importante assim. Isto deixou mais cinza os dias dos funcionários/atores e dos mais de 1,5 mil funcionários/espectadores, que perderam o seu contato com um mundo diferente,
com o lúdico, com um espaço de respiro, de criação. A empresa deve ter ficado um pouco mais sem graça.
Nesta época, Deborah começou o seu trabalho como
diretora cênica de corais e grupos vocais, atividade que foi
uma das grandes marcas de Deborah, uma das precursoras
deste tipo de atividade no Estado. A prioridade da diretora
não era criar cenas teatrais e sim preparar os cantores para estar em cena, aprofundando os movimentos, as postura físicas,
as marcas, o desenho no espaço, a precisão, o detalhe, o que
contribuía com a qualidade vocal do grupo. O processo era
ouvir a música e a partir dali trabalhar como eles iam cantar,
como eles iam se posicionar no palco.
“Com o Da Boca, aprendi muito. E trabalhar com música é maravilhoso... Era desafiador, muito prazeroso, um trabalho
milimétrico. Lá buscava potencializar a qualidade de cada um, primando pelo conjunto, pela comunicação, pela valorização da música, da canção, do arranjo. Com a regência do Martinêz Nunes e
com vozes como a de Ana Krüger, Cláudia Diniz, Júlio Padovani,
Elba Bay, Giane Flora, Fábio Fogo, Sérgio Soares e Marily Grohe,
Jorge Hermann, o grupo vocal era excelente. A Claudinha, que me

84

DEBORAH FINOCCHIARO

A direção cênica de grupos corais, como o grupo vocal Da
Boca Pra Fora, foi uma das marcas da carreira de Deborah

conhecia desde pequena, pois era amiga da minha irmã Laura, foi
quem me chamou. Com eles, tive muitas experiências, entre elas
uma viagem inesquecível para o Uruguai, no 1º Porto Alegre em
Montevideo, o Encontro Internacional D´Coros, também em Montevideo, participei de outros festivais internacionais de coros e tive
a oportunidade de conhecer e trabalhar com um dos caras mais
talentosos que conheço, o maestro uruguaio Pablo Trindade, hoje
regente do Expresso 25 e que na época regia o incrível Suíte Montevideo. O Da Boca encantava as pessoas, provocava um misto de
emoções. Era uma comunicação direta e muita empatia. Permaneci
com eles durante quatro anos e só tenho a agradecer. Refinei minha
escuta, aprimorei meu ofício. Lá encontrei amigos e uma grande
parceira de coração e de trabalho, uma cantora maravilhosa e uma
pessoa amada, Ana Krüger.”
Com o sucesso desta empreitada, Deborah foi convidada a trabalhar com outros corais, ministrar oficinas, estando
ao lado de profissionais como Lúcia Passos, Gisa Wolkmann,
Pablo Trindade e Marcos Leite (do Garganta Profunda).
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Irene Santos

A clássica foto de casamento de Aldo (Amauri Yablonovski) e Maria (Deborah)
86

em Pois é, Vizinha..., solo
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anos em cartaz
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Cena 2

1993
Pois é vizinha...

Desde a estreia em 4 de setembro de 1993, Pois é, Vizinha... foi cercada de uma aura positiva e incentivada pelos mais variados elogios da crítica especializada, como este
da jornalista Maristela Bairros Schmidt, do Correio do Povo
(23/10/1993): “Pois é, Vizinha... é daqueles textos ricos em detalhamentos, rendilhados e tons. Aparentemente fácil, exige da
atriz uma divisão milimétrica entre tempos e tensões, já pela multiplicidade de situações, deslocamentos físicos (os vários ambientes
da ‘casa’) e temporais (memória, confissão e projeção). Deborah é
daquelas manufatoras de tipos que sabe até onde deve levar os extremos da representação. Do trágico ao hilário, ela parece manter
a personagem amarrada a uma corda que se distende sutilmente, mesmo quando a gargalhada da plateia irrompe... A falastrona mulher que abre a vida para a vizinha da janela fronteira é
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rica em cores e sensações.
Na verdade, ela não é uma,
ela é todas as que aceitam as
pequenas felicidades dos eletrodomésticos e da geladeira
farta em troca da submissão
aos parâmetros masculinos.
Até explodirem. Um drama
Maria conta para a vizinha tudo
tão consistente que dispensa
o que rola na sua casa
notas realistas...”.
Desde 1993, o monólogo tem arrebatado plateias nos mais diversos municípios do País e também na Argentina.
O espetáculo mostra Deborah como Maria, uma dona-de-casa trancafiada em casa pelo marido, que passa a desabafar com a vizinha do prédio em frente. Ela é obrigada
a suportar o cunhado semiparalítico e tarado, o voyeur do
prédio vizinho, o tarado do telefone e o apaixonado rapaz
que é professor de inglês. Um dia se depara com uma vizinha do prédio em frente e desabafa. Aos poucos, o simples
cotidiano revela-se patético. A linguagem cômica é utilizada
como ponte para retratar, com muita atualidade, as situações
trágicas e recorrentes do nosso cotidiano. Na peça, são abordados temas como a violência doméstica contra a mulher; a
hipocrisia que permeia tantos casamentos; o prazer ou desprazer sexual feminino; a fragilidade dos valores calcados
nos bens materiais; a dependência no outro; o difícil exercício
da liberdade; além do questionamento dos valores consumistas impostos pela mídia em geral.
Na verdade, a peça é quase um solo, pois tem a participação de um ator que faz as vozes dos personagens masculinos e o cunhado, além de contrarregragem. No dia da
formatura no DAD, quem exerceu esta função foi Ramiro
Silveira. Depois vieram Lucas Bicca, Herlon Höltz; Amuri
Bolognini Espíndola (ex-enteado e adorado por Deborah);
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Fabrício Simões

Há momentos em que a mulher sozinha Maria se
transforma literalmente em outra pessoa

Arthur Schreinert no Rio de Janeiro; Roberto Alencar em
São Paulo; Zé Derly Rodrigues, Yheuriet Kalil, Vitor Brasil,
Luigi, Tito Grando... alguns participaram apenas uma vez
para substituir o titular da época, como Evandro Soldatelli e
Jefferson Rachewski ou para quebrar um galho em viagem,
como por exemplo, Alexandre Roit e Fernando Padilha, em
São Paulo. O atual é o amigo/ator/iluminador Leandro Roos
Pires, que também exerce a função de iluminador de outros
espetáculos da companhia. Também foram muitos os técnicos que fizeram e fazem parte dessa história, entre eles os
iluminadores Maurício Moura, Bathista Freire, Luigi, Joacir
Fontana, Fabrício Simões, Carol Zimmer, Casemiro Azevedo, e atualmente, Carlos Azevedo. Na operação de som, durante muitos anos, a ex-enteada e amada da Deborah, Cíntia
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As mil faces de Deborah podem ser vistas neste monólogo de sucesso

Espíndola, Cecília Daudt e o marido e grande parceiro Antonio Perra. Certa ocasião, no 1º Festival Nacional de Teatro de
Novo Hamburgo e 7º Festival do Vale do Sinos, para salvar
a pátria, pois a Cíntia estava de cama, o ex-marido e melhor
amigo, Edinho Espíndola, acabou operando o som sem nenhum ensaio, isto foi possível porque ele já havia assistido
à peça dezenas de vezes e porque tem um excelente ouvido
musical. Mesmo com este improviso, a peça acabou recebendo os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Atriz!
Nestes 21 anos, a peça foi assistida por mais de 200
mil pessoas, além de participar de reconhecidos festivais,
entre eles o 1º Porto Alegre em Cena, o Festival Internacional
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Vilmar Carvalho

Irene Santos

de Teatro de Londrina (FILO), o 1º Porto Alegre em Buenos
Aires, o Janeiro Brasileiro da Comédia, em São José do Rio
Preto/SP; Esse Monte de Mulher Palhaça, no Rio de Janeiro,
21º Festival de Inverno de Garanhuns/PE; 2º Festival Sergipano de Teatro; 7ª Semana de Teatro do Maranhão e dos projetos Lâmpada Mágica AES Sul, Palco Giratório SESC, além
de ser a única peça que participou de todas as edições do
Porto Verão Alegre. O espetáculo realizou 39 temporadas,
sendo 35 em Porto Alegre, nos teatros Bruno Kiefer/CCMQ,
Teatro de Câmara Tulio Piva, Teatro Carmem Silva/DC Navegantes, Teatro Carlos Carvalho/CCMQ, Teatro do IPE,
Teatro do SESC, Depósito de Teatro, Sala Álvaro Moreyra,
Teatro Hebraica e Theatro São Pedro, uma no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro e uma no Centro Cultural São Paulo,

Como boa dona de casa, a Maria de Deborah
está sempre nas atividades do lar
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O que não falta em Pois é, Vizinha... é energia e alegria da
atriz, que acaba contagiando o público e a crítica

em São Paulo, totalizando 613 apresentações até o primeiro
semestre de 2014. Foi o primeiro espetáculo gaúcho a virar
curta-metragem na primeira edição do “Histórias Curtas”
da RBS TV, em 2001.
A fortuna crítica do espetáculo reúne dezenas de análises positivas e criteriosas da qualidade de encenação e atuação. Em junho de 1998, durante a temporada da peça no
Centro Cultural São Paulo, em São Paulo, Mariângela Alves
de Lima, do jornal O Estado de São Paulo (5/06/1998) escreveu: “Deborah passa muito bem pela prova de fogo do texto de Dario Fo e Franca Rame ... simples, feito com prazer de quem explora
um território interpretativo, mas sem o exagero de um exibicionismo pessoal, o espetáculo assinado por Deborah é fiel a poética da
dupla de autores: Encantar e divertir por intermédio da intérpre-
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Fabrício Simões

Só com caras e caretas, que Maria pode contar à vizinha as
desventuras com Aldo e o cunhado paraplégico

te.” Na mesma ocasião, Gilberto Gasparetto, do jornal italiano Il
Giornale, afirmou: “Pois é, Vizinha... é puro Fo...”.
Para Vinicio Angelici, crítico contratado do 40º Fenata: “Este é um papel para uma grande atriz. Já tinha visto este texto
montado em São Paulo, com duas grandes atrizes: Denise Stoklos
e Marília Pêra. Deborah não fica devendo nada a nenhuma delas.
Esta atriz superlativa, carismática, em sua plenitude artística, incorporou essa personagem, fazendo-a com irreverência, ousadia,
despudor, originalidade e... muito fôlego! Afinal, não é fácil manter
sozinha a plateia lotada e ligada, gargalhando o tempo todo”.
Em 2008, a peça foi convidada juntamente com o outro
espetáculo da Companhia de Solos & Bem Acompanhados,
Sobre Anjos & Grilos – o Universo de Mario Quintana para participar do Janeiro de Grandes Espetáculos, em Recife. O coordenador do Porto Alegre em Cena, Luciano Alabarse assistiu
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aos dois espetáculos e teceu sua crítica: “Quero testemunhar o
sucesso maravilhoso de nossa atriz em sua passagem por um Estado
tão distante do nosso... Deborah é, sem favor algum, uma das melhores atrizes gaúchas, preparada, articulada, inteligente. Versátil,
divertida, curiosa, é uma alegria permanente aonde quer que se encontre. Essas características, felizmente, não se perdem quando o
assunto é teatro. Ela encenou, em dias diferentes, Sobre Anjos e
Grilos e Pois é, Vizinha... Foram duas apresentações inesquecíveis,
tão diferentes entre si, e que causaram uma impressionante ovação
da plateia, onde se via boa parte da classe teatral recifense, jornalistas, os curadores de todos os Estados e, inclusive, o prefeito da cidade – que a aplaudiu de pé. Deborah estava iluminada, esplendorosa,
no auge de sua maturidade. Seja dando vida ao universo de Mario
Quintana ou encarnando uma mulher ao mesmo tempo atormentada e engraçadíssima no texto de Dario Fo, me encheu de orgulho e
admiração... Deborah protagonizou um verdadeiro triunfo do teatro

O espetáculo leva do riso frouxo ao desespero
e até a climas meio religiosos
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gaúcho e, através do seu trabalho, diminuiu a distância entre capitais tão distanciadas...”.
Foram tantas frases elogiosas, tantas impressões, tantos arrebatamentos, comentários dos mais diversos públicos
e formadores de opinião... Quanto às inúmeras críticas publicadas em jornais, revistas e na internet, vocês, caros leitores,
poderão ter acesso a elas no capítulo Crítica e Público, na sequência deste livro.
Com a intenção de saber para quem, como e de que
forma os trabalhos estão atingindo seus objetivos, a Companhia de Deborah promove uma pesquisa de opinião junto
ao espectadores desde 1995, perguntando idade, profissão,
como ficou sabendo e o que achou do espetáculo. Também
há um campo para observações. Ali inúmeros espectadores
tecem os seus comentários. Leia aqui alguns deles:
“Chorei de emoção, chorei de rir, chorei de compaixão, chorei
de orgulho, por estar aqui vivendo um espetáculo excelente com
pessoas tão nossas. Parabéns, obrigada!”
Magali, 32 anos, Artista Plástica

“Gostei demais da interpretação. Poucos conseguem fazer um
monólogo parecer um ‘elenco inteiro’.”
Sílvio, 29 anos, Advogado

“Você é bárbara, continue fazendo o espetáculo Pois é, Vizinha...,
porque ele é ótimo e você é formidável.”
Alcinda, 52 anos, Aposentada

“O melhor seria a vida valer tanto quanto a ousadia.”
Leonilde, 23 anos, Pesquisadora

“Fantástico, sem palavras... Aplaudir, aplaudir e aplaudir!”
Maria de Lourdes, 39 anos, Professora

“MOLTO BENE! GRACIE TANTE! BRAVÍSSIMA! PERFETTA!”
Henrique, 45 anos, Advogado
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“É admirável que uma atriz sozinha possa cativar o público durante o espetáculo inteiro! (Que espetáculo mesmo!) Parabéns, e
não se mude para São Paulo, please!”
Lisete, 57 anos, Psicóloga

“Deborah, te comparei com a Marília Pêra. Não deixas nada a
desejar! Ambas, maravilhosas!”
Rui, 64 anos, Arquiteto

“Nada dura tanto tempo fazendo sucesso se não for bom.
Parabéns!”
Renato, 35 anos, Contador

“Já assisti 4 vezes e sempre me emociono. A Deborah é uma atriz
maravilhosa. I Love You, Debi!”
Mirley, 37 anos, Comerciante

“É fascinante a paixão que a atriz desperta em quem a assiste.”
Lessi, 39 anos, Advogada

“Parabéns à notável atriz, que honra o Rio Grande do Sul. Que
Deus te abençoe, Deborah!”
Mara, 43 anos, Advogada

“Nos faz refletir sobre a condição de muitas mulheres. Parabéns!”
Roeli, 66, do lar

“Deborah! Você é simplesmente uma das melhores atrizes de
teatro do Brasil. O Brasil precisa conhecê-la!”
Elói J., 51, economista

“Já tinha visto há muitos anos atrás. A atriz como sempre,
espetacular!”
Flávia Maria da Silva Couto, 64, artesã

“Amei, fazia muito tempo que assisti na RBS TV, e ao vivo é
maravilhoso”
Ines Helena, 44, autônoma

“Esta é a quarta vez que eu assisto e certamente assistirei outras
vezes. Sou fã assumido da Deborah.”
Gerson, 47, artista plástico
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“Excelente maneira de amenizar a dor da opressão, é o riso. E o
espetáculo é prodigioso ao tratar a violência doméstica contra a
mulher, deste jeito tão leve.”
Rosilane, 43, técnica de enfermagem

“Eu adorei, nunca pensei que teatro fosse uma coisa tão divertida
e legal, quero sempre!”
Lucas, 8, estudante

“Adorei o trabalho, o que eu achei mais interessante é que ela deu
o troco no marido, e a maneira divertida como trataram problemas muito graves, a violência doméstica.”
Mayara Casagrande Batista, 17, estudante

“A impressão que dá é que o palco está cheio. E realmente está!
Parabéns! Sucesso!”
Luciana, 33, administradora

“Me vi em muitas situações descritas durante o espetáculo e só
posso parabenizar a protagonista e desejar que continue por muitos e muitos anos a nos presentear com sua alegria!”
Nádia, 50, auxiliar administrativo

“Pois é, Vizinha... é uma bênção, uma sorte, um desafio a
cada apresentação. Foram tantas portas que se abriram, tantos caminhos apontados, tantas pessoas, tantas trocas e inclusive um joelho
lesado numa apresentação na cidade do Crato, na região do Cariri,
no Ceará... Tive que aprender a produzir, e o mais difícil, aprender a
gostar de produção, senão não seria possível chegar até aqui. E sem
prazer viraria uma tortura. O stress é quase inevitável, mas acredito que é possível produzir sem ele, estou tentando e muitas vezes
conseguindo: mais leveza, mais tranquilidade, mais compreensão,
mais perdão... e graças a deus que o jogo também é divertido! Nesta
jornada (produção), tive diferentes parceiros, entre eles o Alexandre
Boer, a Vivi e a Bel, e ótimos amigos, Karina Borges, Glaci Salusse
Borges, Cecília Daudt, Rafaela Pavin, Márcio Gobatto e atualmente
Daniela Nunes Lopes. Com o Pois é, conheci diversos teatros por
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Gerson de Oliveira
Os panos perfex são companheiros diários de Maria em Pois é, Vizinha...

todo o Brasil e a maioria dos teatros no Rio Grande do Sul, das mais
variadas qualidades e tamanhos. Alguns deles foram inaugurados
com o espetáculo, como por exemplo o Teatro do Sesc Passo Fundo,
em 2007; e o Teatro do Sesc Gravataí, em 2008. Já apresentei a peça
para públicos de mais de mil pessoas. Que experiências! Em 21 anos,
venho buscando meu aprimoramento pessoal e profissional, minha
humanização e assim a peça cresce junto comigo, ela está em constante transformação, assim como eu. Também por isso ainda tenho
fôlego e prazer para apresentá-la e o melhor é que no mínimo 90%
do público gosta! Poder fazer um trabalho que provoque inúmeras
sensações, levante questionamentos e discuta um tema, infelizmente
tão atual, como a violência doméstica (e por trás disso a dificuldade
do exercício da liberdade), de fato é ter a certeza de estar cumprindo
o seu ideal. É isso o que quero. É isso o que acredito: o teatro como
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Cláudio Fachel
Pois é Deborah, o público gosta tanto destas
mil faces e desventuras de Maria

uma missão em minha vida. Não consigo imaginar fazer um espetáculo que não trate de questões imprescindíveis de serem abordadas.
Sinto-me na obrigação de contribuir por um mundo menos cego.
Não podemos lavar as mãos, não podemos tapar os olhos, repito, isso
é o que me move...”
Além das inúmeras apresentações, a peça participou e
participa de dezenas de debates sobre violência contra a mulher em parceria com diferentes entidades e Delegacias da
Mulher, contribuindo efetivamente para este tema. Quando
a peça foi encenada pela primeira vez ainda não havia sido
aprovada a Lei Maria da Penha. A pena para um crime dessa
natureza era apenas uma cesta básica! A lei foi sancionada
pelo presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva somente em 7
de agosto de 2006 e entrou em vigor em 22 de setembro do
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mesmo ano. Nos anos 90, a apresentação de uma peça como
Pois é, Vizinha... tinha um caráter de esclarecimento e de luta
contra este tipo de violência. Mesmo com tantas mudanças,
a cada dois minutos cerca de cinco mulheres são espancadas
no Brasil!
Com Pois é, Vizinha..., além de inúmeras indicações,
Deborah recebeu os seguintes prêmios:
• Prêmio Melhor Atriz e Melhor Espetáculo Juri
Popular no 40º FENATA - Festival Nacional de Teatro de
Ponta Grossa/PR - 2012
• Troféu Negrinho do Pastoreio (Associação Gaúcha
de Municípios) - 2002
• Prêmio “Garota Esmeralda Verão 2001” (opinião
pública) - 2001
• Prêmio Melhor Espetáculo no VII Festival Nacional
de Teatro de Florianópolis - 1999
• Prêmio Melhor Atriz no I Festival Nacional de
Teatro de Novo Hamburgo - 1998
• Prêmio Melhor Espetáculo e Melhor atriz no VII
Festival do Vale do Sinos - 1998
• Prêmio Local Hero (opinião pública) como Melhor
Atriz 94/95 - 1995
• Prêmio Bob Pop Show (opinião pública) Melhor na
Categoria Teatro em 1994 - 1995
• Prêmio Melhor Atriz eleita pelos ouvintes da Rádio
107.1-FM - 1994
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Adriana Marchiori
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Cláudio Fachel
Com o elenco de Hamleto, dirigido pelo padrinho de
Deborah no teatro, Luciano Alabarse
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Cena 3

1994-2005
Uma artista versátil

1994

Um ano após o sucesso estrondoso de Pois é, Vizinha..., Deborah voltou a trabalhar com o diretor Luciano Alabarse, numa adaptação de um texto do bardo inglês William
Shakespeare. Em 22 de outubro de 1994, estreava no Hangar
Biergarten, situado na rua Armando Barbedo, 256, no bairro
Tristeza, o espetáculo Hamleto, com livre adaptação e direção
de Alabarse e elenco formado por Deborah, Eduardo Fachel,
Felipe Zunino, Luiz Paulo Vasconcellos, Nelson Diniz e Vanise Carneiro, com participações especiais de José Baldissera
e do Vocal Mandrialis, que executava ao vivo a trilha composta por Luciano Lunkes. Na época, Alabarse já tinha um
cuidado com o transporte para público e garantia ônibus
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gratuito (ida e volta) para os espectadores com saída meia
hora antes do espetáculo do Teatro Renascença.
A livre adaptação recebeu o reconhecimento da crítica
especializada. Renato Mendonça, da Zero Hora, considerou
que o espetáculo estava no “fio da navalha”, “no limite”: “Em
Hamleto, ele busca este limite na convivência dos extremos, opondo tradição e escracho. A ruptura começa bem. O aproveitamento
cênico do Hangar Biergarten torna difícil imaginar a montagem em
outro lugar. O Vocal Mandrialis é fundamental para a encenação
e não se limita a cantar as músicas compostas para a peça por Luciano Lunkes”. Sobre a atriz que vive a rainha Gertrudes, mãe
do príncipe dinamarquês Hamlet, o crítico de ZH é enfático:
“Deborah Finocchiaro está nas notas mais altas do escracho e compõe uma ótima Gertudes”. Também em Zero Hora (28/10/94),
Andrea Lagni Lopes, reconhece o trabalho de Deborah na
montagem de Alabarse, definindo-o como “a rainha perfeita”.
O crítico Antonio Hohlfeldt (Jornal do Comércio, 10/11/94) ao
analisar o trabalho dos atores descreve a atriz assim: “a sempre magnífica Deborah como a pérfida rainha assassina”.
No Correio do Povo, o comentário de Newton Silva
também é positivo: “A contemporaneidade foi garantida não pela
atualização do texto, em adaptação do diretor, mas sim na linguagem da encenação”.
“Adorei fazer a Gertrudes, adorei estar novamente com
Luciano, meu padrinho do teatro, compartilhar o palco com atores tão bons e principalmente com ‘meu rei’ Luiz Paulo Vasconcellos. Contracenar com ele era um deleite, nos divertíamos muito.
Saudades do Fachel, do Danilo, dois queridos amigos/colegas que
já partiram para outro plano... Eram cenas muito fortes, minha
personagem ia do deboche ao drama em um piscar de olhos, um desafio, um prazer, e a entrega... Lá também tive a sorte de conhecer
quem é hoje um dos meus grandes amigos, o admirável maestro/
músico/chef Luciano Lunkes”.
Neste ano, a atuação em Hamleto rendeu a Deborah o
prêmio de Melhor Atriz no Açorianos de Teatro, da Secreta-
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Cláudio Fachel

ria Municipal de Cultura de Porto Alegre, e a indicação ao
Quero-Quero, do Sated/RS. O espetáculo seguiu temporada
no Teatro Renascença, em março de 1995.
Em 1994, Deborah também continuou seu trabalho
como atriz de cinema, que já havia iniciado em 1982, quando
ela nem imaginava que seria atriz, fazendo uma ponta no longa-metragem Menino do Rio, de Antonio Calmon. Foram três
curtas-metragens rodados no mesmo ano. A Matadeira, curta-metragem com Pedro Cardoso e direção de Jorge Furtado;
Fruição, com Arthur José Pinto, roteiro e direção de Ricardo
Fernandes; e A Festa, com a participação de muitos atores
gaúchos e do carioca Eduardo Tornaghi. Direção de Jaime

Deborah como a rainha Gertrudes e Luiz Paulo
Vasconcellos como o rei Cláudio em Hamleto
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Lerner. Além disso, participou da minissérie da Rede Globo,
Incidente em Antares, baseada na obra de Erico Verissimo.
No trabalho que Deborah já desenvolvia com a antiga
Albarus, desde o ano anterior, a primeira peça montada com
o grupo de funcionário da empresa foi O Vampiro Vlaids, que
falava sobre o HIV, visto como um grande tabu na época,
coincidentemente no ano anterior, Deborah havia perdido a
sua irmã Lory, vítima de Aids.
“Eu queria falar principalmente do preconceito e abordar
o tema de uma forma divertida para que tocasse todos aqueles
funcionários, para que eles estivessem abertos ao tema, para que
escutassem verdadeiramente a mensagem, e nada melhor que o
humor para alcançar esse objetivo. Você abre o espírito do espectador, deixa ele relaxar e depois você fala o que quiser... Na
empresa, a cada montagem eram no mínimo 1.500 pessoas atingidas, entre chefia, direção, presidência e funcionários do chão
de fábrica. Eis que me veio a ideia. Um vampiro contaminado:
O Vampiro Vlaids: O nosso príncipe das trevas sai da Transilvânia, porque todos lá estão contaminados. Ao chegar a uma
comunidade, segue em busca de uma vítima ideal. Seu ajudante
Igor lhe alerta para não morder drogados, nem prostitutas, nem
‘bichas’. Depois de muitas procuras, desesperado de fome, pois
só se deparou justamente com uma prostituta, um drogado e um
gauchão gay, volta aos seus aposentos e pede que Igor encontre
a vítima ideal. O ajudante acaba encontrando a mais pura e bela
professorinha da cidade e lá se vai nosso herói ao ataque e, para a
surpresa de todos, é justamente com ela que ele se contamina! Entre as cenas, tem a do exame em que se explica didaticamente as
formas de transmissão e prevenção, tão divertida e precisa que até
hoje apresentamos esta fatia em forma de esquete, intitulada O
Exame. Foi incrível! Os atores/funcionários eram maravilhosos,
surpreendentes, foi um grande desafio e um exercício de superação para todos. Tremendo sucesso. Tanto que éramos convidados
para apresentar em diversas outras empresas, comunidades e em
hospitais. Chegou a um ponto em que os funcionários não podiam
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Carlos Almeida
Peça O Vampiro Vlaids com o grupo de teatro da Albarus, dirigido por
Deborah; e a revista com a história do vampiro desenhada por Chico Machado

se ausentar tanto da fábrica
para cumprir toda a agenda
de apresentações. Tive então que remontar a peça com
atores profissionais: Zé Adão
Barbosa como Vlaids, Lauro
Ramalho como Igor, Leo Ferlauto como o Pastor, Ligia
Rigo como a Doutora; Betina
Müller como Professorinha,
Ajudante e Padeira e Alejandra Herzberg como Ajudante
e Lavadeira (que timão!). Até
uma revistinha com a história
nós fizemos, ilustrada por Chico Machado, tinha patrocínio da
Dana/Albarus e apoio do Gapa.”
A estreia do espetáculo com atores profissionais ocorreu em novembro de 1996, no Teatro Renascença. A monta-
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Rogério Ribeiro

Montagem de O Vampiro Vlaids com grupo de atores profissionais: Ligia Rigo,
Alejandra Herzberg, Zé Adão Barbosa, Lauro Ramalho, Betina Müller e Leo Ferlauto

gem de O Vampiro Vlaids, que era seguida por um bate-papo com o pessoal do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids
foi matéria de capa do Segundo Caderno, da Zero Hora, e um
grande sucesso de público. A peça fez várias apresentações
em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

1995

Em 1995, fez a direção geral do Projeto Lory F. Band,
em parceria com a amiga, a fotógrafa Fernanda Chemale,
que seria aprovado no ano seguinte pelo Fumproarte, da
Prefeitura de Porto Alegre. Fazia parte do projeto a edição,
o show de lançamento do CD Lory F. Band e a gravação de
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um videoclipe. Elas foram muito do além do que estava previsto no projeto: Em 1996, realizaram com a participação de
vários parceiros, o show em São Paulo no Centro Cultural
Vergueiro e produziram os clipes Forças e Pro Amor Viver em
Paz, além das filmagens no Bar Ocidente e nas ruas de Porto
Alegre do clipe Time Runaway, que até hoje não foi finalizado. “Um dia a gente termina...”, afirma Deborah. Ela também
editou, junto com a amiga, videomaker e também fotógrafa Marian Starosta, mais três clipes dos making offs com as
músicas Vício, Baleada Noturna e Get Togheter. A direção dos
clipes era de Fernanda e Deborah, a direção de fotografia
de Roberto Henkin, a direção de arte de Rodrigo Lopes, assistência de câmera de Newland Silva, a direção de produção de Elisa Faccioli e o figurino de Denise Garcia. Deborah
também atuou no clipe Forças e fez o casting e direção do
elenco formado por dezenas de artistas gaúchos: os músicos
Ricardo Cordeiro (King Jim), Marcelo Fornazier, Edinho Galhardi, Zé Natálio, Leo Ferlauto, Edinho Espíndola, Amauri Iablonovski, Chico Ferreti, os irmãos Charles e Laura, a
mãe Cleria e o sobrinho (filho da Lory) Ricardinho, os atores
Naiara Harry, Betina Müller e sua filha Ana Carolina, Luiz
Paulo Vasconcellos, Lauro Ramalho, Ligia Rigo, Elison Couto, Sérgio Lulkin, Jezebel de Carli, Chico Machado, Anita Tatchenko, Adriane Mottola, Alexandre Silva, a super amiga e
comadre Nívea Martini, Isabel Ruschel, Denise Amaro, Paola Panazollo, Pedro Borba, Roberto Camargo, as bailarinas
Magali Fetter e Anete Lubisco e aqueles que participaram
nas imagens de arquivo: Lory Finocchiaro, Marcinho Ramos,
Deborah Lacerda, Adriana Gazola, Cau Netto, Cocaine, Cristina Cambese, Denizeli, Edu K., Egisto Ophode, Gina Bolognini, Felipe Franco, Jaime Ratinecas, Marcelo Truda, Zé Adão
Barbosa, Renato Campão, Mariana, Nancy Araújo, Porcaria,
Marcos Ratão. Nossa quanta gente!!!. Espero que não tenhamos esquecido ninguém. Pensando em como elas conseguiram reunir todo este pessoal, um time de artistas gaúchos da
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Marian Starosta

Making of do clipe de Time Runaway, de Lory F. com Cleria, Edinho, Fernanda,
Amaury, Deborah, Naiara, King Jim, Leo e Marcelo

melhor qualidade em memória da grande roqueira que foi
Lory F., creio que Deborah e Fernanda foram heroínas, dignas de todos os louvores possíveis. “Toda essa equipe trabalhou
no amor, pois o valor financiado não seria suficiente para pagar
nenhum décimo dos cachês. Agradeço pra sempre. Foi incrível o
que conseguimos fazer. É incrível o poder do amor, da vontade e da
arte, gratidão a todos. Tudo isso é inesquecível...” (No final do
livro, você terá acesso aos links dos clipes, entre outros).
O CD teve financiamento parcial do Fumproarte, associado ao selo Cogumelo/Velas. O CD foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música – categoria Melhor Disco. Reproduzimos abaixo trechos das críticas de dois jornalistas sobre
o excelente CD de puro rock´n´roll:
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Fernanda Chemale

“...Lory Finocchiaro, morta em 1993, aos 34 anos, de
Aids... Precoce, ela sempre foi uma hippie nos anos 70. Hippie
era igual a paz & amor & cor & crença no futuro. Com rock and
roll. Mais tarde conheceu as drogas pesadas, e esteve mergulhada nelas, e experimentou como tantos e tantos no mundo, o
ceticismo dark. Com rock and roll. Lory fazia música. Na verdade fazia um pouco de tudo em arte, experimentou pintura em
tecido, por exemplo, mas seu projeto maior, sua direção, era a
música, o rock and roll.
Estava assim, entre um palco e outro, com sua Lory F.
Band, um sonho e um projeto quase realizados, quando recebeu
a notícia. Encarou de frente a fatalidade da Aids, entregou-se a
gravação de um disco que, por enquanto, só os amigos ouviram.
A gravação é uma prova explícita da competência e do talento de
Lory. Está na fita essa linha que une as gerações roqueiras atravessadas por ela. A força do Rock básico, visceral, luminoso, com a
estridência, as perguntas sem resposta, o desafio dos anos 90.
Uma mulher com punch masculino (e não há machismo
nisso) é coisa rara no rock brasileiro. Lory tinha. Era efetiva, ofen-

No videoclipe Forças, de Lory F., Deborah e Betina Müller
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protagonizam uma cena sexy e hilária

Capa e contracapa do CD Lory F. Band, projeto de Deborah e
Fernanda Chemale financiado pelo Fumproarte

siva, atacante. E doce, feminina. O disco de Lory, materializado,
será uma boa oportunidade para Porto Alegre (e o Brasil) ouvir
bom rock and roll e, ao mesmo tempo discutir a hipocrisia dos dias
que temos. Mulher, rock, homossexualismo, drogas, Aids, não podemos mais deixar de lado esse coquetel de fim de século. Nem poderemos bebê-lo no copo do preconceito.”
Juarez Fonseca, jornalista

“O disco está saindo quase três anos após a morte de Lory.
Antes tarde do que nunca. Lory não está aí para cantar suas músicas, para autografar o CD, para posar nas fotos. Não importa
mais. Sorte temos nós de poder ouvir como ela cantava e tocava.
De ouvir as músicas que ela fez, um rock cheio de esquemas, sem
muita previsibilidade. Coisa de quem tem o “rock’n roll way of
live” na veia. É isso que provam Baleada Noturna e Vício, duas
das músicas que mais gosto no disco e que, coincidentemente, ela
compôs sozinha. Lory deixou uma mensagem inconfundível. Suas
músicas estão aí. Preste bem atenção.”

Celso Masson, jornalista/SP
(Junho de 1996)
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Neste ano, Deborah seguiu participando de diversas
atividades com corais. Foi ministrante do VI Painel da Fecors
(Federação de Corais do Rio Grande do Sul) Mercosul de
Regência Coral, realizado em Gramado; realizou workshop
com o Coral da Unisinos, em São Leopoldo, e foi ministrante
de curso e também a diretora do encerramento do 1º Festival
Internacional de Música de São José dos Campos/SP. Neste
mesmo ano, foi apresentadora do VIII Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela, na Serra gaúcha. Em
dezembro de 1995, juntamente com Zé Victor Castiel, apresentou esquetes na Convenção 95 do Grupo RBS, realizada
em Canela.

1996

Além de toda a produção do projeto Lory F. Band, citada anteriormente, no ano seguinte, 1996, Deborah trabalhou
com muita intensidade nas funções de apresentadora/mestre de cerimônias nos mais variados tipos de eventos, entre
eles o Prêmio Açorianos de Música realizado no Salão de
Atos da Reitoria da Ufrgs; os Prêmios Açorianos e Tibicuera
de Teatro, no Teatro Renascença. Um dos mais divertidos foi
o Karaokê a Bordo, no barco Cisne Branco. Era uma proposta
diferente produzida por Márcia Papaleo: em um passeio no
barco, os passageiros/turistas eram brindados com canções
e muito entretenimento. A atriz também exerceu a direção
musical do show de Maninha Pedroso & Banda, realizado
em Porto Alegre.
Com o grupo de teatro da empresa Albarus, escreveu e dirigiu a peça Ahh...Cidentes!!, que alternava cenas das
mais variadas situações, causas e consequências de acidentes de trabalho com depoimentos reais de pessoas acidentadas. “Isto provocava uma gama de reações nos espectadores, que
ao mesmo tempo em que davam gargalhadas reconheciam naquelas
vozes os seus colegas e as suas próprias histórias. A peça apresentava dois funcionários, um que havia se acidentado em decorrência
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Márcia Papaléo
O divertido Karaokê a Bordo para os passageiros do barco Cisne Branco

do seu próprio stress (nervosismo, problemas familiares...) e outro
em consequência da pressão exercida por um chefe. Esta era uma
característica de todos os roteiros criados para empresa, mostrar os
diferentes ângulos, os diversos pontos de vista, evitando a dissimulação, o preconceito e a falta de transparência, não ser maniqueísta
e apresentar os temas de forma clara e sincera. Eu não poderia
temer a reação da diretoria da empresa, pois meu objetivo principal
era contribuir com a prevenção e por uma vida mais justa e digna
para todos os trabalhadores.”
A atriz e diretora seguiu a sua atividade com corais
pelo Rio Grande do Sul, sendo ministrante de cursos e diretora cênica de espetáculo do Coral Municipal de Gramado;
ministrou curso e foi a diretora do encerramento do IV Painel Conesul de Regência Coral e VII Painel Fecors Mercosul de Regência Coral, realizado também na cidade turística
da Serra gaúcha, além de ministrar workshops para o Coral
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da Varig e no XXVII (27º) Encontro de Corais Universitários
Gaúchos (ECUG), em São Leopoldo.
Neste ano, Deborah fez sua primeira apresentação
fora do país, participando do festival 1º Porto Alegre em
Buenos Aires/Argentina, com o Pois é, Vizinha.... “Um dia
antes da apresentação, meu amigão, o saxofonista Amauri Iablonovski, me sugeriu que fizesse a peça em castelhano. Acatei
a sua ideia e me coloquei a reescreve-la em espanhol. Tinha um
certo domínio da língua, pois já havia concluído o curso no Instituto Cultural Brasil-Espanha (anos mais tarde, em 2012, repeti a experiência de fazer o “Pois é” em espanhol no Uruguai).
Foi uma apresentação inesquecível. As palavras que eu não sabia, perguntava aos espectadores, que prontamente me respondiam. Foi muito divertido, eu mesmo tinha que me segurar para
não rir. Mais uma vez, que desafio. Ao final, eles ovacionaram
o espetáculo, batendo mãos e pés.”

1997

E a vida e a arte seguiam o seu curso... No ano de
1997, Deborah criou e realizou para Orçamento Participativo
da Prefeitura de Porto Alegre, a esquete Maestro Cirquinho e
Tala Larga em Ensaio de Orquestra, apresentada em parceria
com Amauri Iablonovski. Foram várias e divertidas apresentações pelos bairros da capital gaúcha.
Mais uma vez, a atriz trabalhou com o diretor Jorge
Furtado. Desta vez no programa Comédias da Vida Privada, da
Rede Globo, da obra de Luís Fernando Verissimo, no episódio Os Anchietanos.
Como diretora, assinou a Via Sacra, na cidade de Dois
Irmãos/RS, onde reuniu uma equipe com mais de 30 pessoas. Entre eles as amigas Cristina Gama e Lúcia Ramos Escobar, mais uma vez o Amauri, Julio Rizzo, Edinho Espíndola,
Jadir, Maria Paula, o falecido ator e artista plástico João de
Deus, Chico Machado, Cintia Espíndola, Dedé Ribeiro, Alemão Guazelli e no papel de Jesus Cristo, Fabiano Miszewski,
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Maestro Cirquinho e Tala Larga em Ensaio Orquestra, com
Amauri Yablonovski e Deborah

além de Martinêz Nunes e Ana Krüger, do Grupo Vocal Da
Boca Pra Fora, que neste mesmo ano estrearia o show Daqui
Pra Lá, De Lá Pra Cá, com direção de Deborah e cenário de
Eloar Guazelli Filho, no Teatro Renascença. Também dirigiu
o 2º POA Encanto - 18º Festival Internacional de Coros, o
show Certas Coisas - uma homenagem a Renato Russo, do Coral da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e o show do
projeto Prelúdio, no Salão de Atos da UFRGS.
Entre outros, apresentou o evento da Epatur – 25 anos
de Turismo, no qual contava e cantava lendas e histórias do
RS, com textos da Rosina Duarte, que mais tarde se tornaria
a sua grande parceria no projeto Nossas Histórias e Histórias
de um Canto do Mundo – Memórias de Porto Alegre e do Rio
Grande do Sul.
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1998

Em 1998, Deborah teve duas participações em obras
audiovisuais. Ela atuou no curta-metragem Pôquer Interminável, baseado numa crônica de Luís Fernando Verissimo,
em São Paulo, dividindo a mesa de jogo com as atrizes Gina
Tochetto e mais uma vez Nora Prado. Foi roteirista e diretora
em conjunto com Lúcia Escobar, do vídeo AIDS, para o Centro de Orientação e Apoio Sorológico, que teve distribuição
nacional.
Entre maio e junho de 1998, Deborah participou da
Mostra Emergências – da Mais Recente Floração do Teatro
Brasileiro – Centro Cultural São Paulo, em São Paulo/SP,
com uma temporada de 19 apresentações do Pois é, Vizinha...,
o que lhe rendeu críticas positivas de grandes publicações
paulistas, como O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Diário
Popular, Folha de São Paulo, entre outras.
Neste ano, Deborah escreveu e dirigiu o espetáculo
Drogas, Não!, com o grupo de teatro da empresa Albarus.
“Criar, encenar uma peça sobre drogas... Não tenho palavras melhores que o próprio texto que escrevi na época para a cena, em que
se via os atores em latões de lixo, usando diferentes drogas ao ritmo
do coração. Enquanto isso, se escutava a voz de um padre (gravado
em off pelo ator Oscar Simch), ao som da Cantata 147, de Bach”:
Queridos irmãos, como falar de drogas sem ser preconceituoso ou hipócrita... comecemos pelo o que é considerado droga:
entre outros conceitos droga é qualquer substância que as pessoas
usam para alterar, distorcer, afetar a percepção. Em quase todos os casos, no início as pessoas recorrem aos uso de drogas por
prazer, por curiosidade, pela incapacidade de resolver problemas,
por solidão, por ansiedade, e principalmente por insatisfação...
Sendo assim uma pessoa que come demais, que dorme demais,
que é moralista demais, que vê televisão compulsivamente, que
tem necessidade de fofocas, de jogar á dinheiro, de adquirir objetos inúteis, de viver reclamando da vida, de acumular dinheiro,
ou simplesmente culpar o mundo por seus problemas não seria
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quase tão prejudicial para si e para os outros quanto um usuário
de Drogas? Se conseguirmos pensar desta forma, que ninguém é
melhor ou pior e sim seres únicos neste planeta, poderemos deixar o preconceito de lado e falarmos mais abertamente sobre o
assunto... Afinal, são raros os que pelo menos uma vez na vida
não tomaram um pileque...
A instrumentalização, o desenvolvimento da técnica de atuação foi incrementado com a oficina para atores e
bailarinos Diálogo de Montagens, ministrada por Roberto Birindelli; e com Técnica de Alexander, ministrado por Amilcar
Wolf Starosta.
O ano foi propício também para leituras dramáticas.
Com direção do “padrinho” Luciano Alabarse, Deborah participou da leitura do texto “Zona Contaminada”, de Caio
Fernando Abreu, realizada na Usina do Gasômetro.
Também foi mestre de cerimônias do 11º Set Universitário da PUCRS e encerrando o ano, dirigiu o Presépio Vivo
do Projeto Prelúdio, no Salão de Atos da UFRGS.

1999

Em 1999, Deborah teve uma vida cênica de grande
intensidade. O primeiro espetáculo encenado no ano foi a
ópera pop Os Crimes da Rua do Arvoredo, com direção de Camilo de Lélis, texto de Hércules Grecco e música de Marcelo Delacroix. O espetáculo estreou numa quinta-feira, dia
13 de maio de 1999, no centenário palco do Theatro São Pedro e seguiu temporada por duas semanas, de quintas a domingos neste teatro. A dramaturgia da peça é daquelas que
envolvem pelo folclórico e pelo escabroso, pelo hediondo.
A história do catarinense José Ramos, que usava a amante
alemã Catarina Palse para atrair homens a uma casa na rua
do Arvoredo, atual rua Fernando Machado, em 1863. Eles
foram presos e condenados em 1864. Ele morreu cego na prisão e ela passou a mendigar nas ruas, após sair da prisão.
No papel de Ramos estava Fernando Kike Barbosa e no de
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Catarina, Letícia Lisenfield. Deborah interpretou o papel de
Catarina mendiga transitando entre épocas para ajudar o
investigador (Oscar Simch), numa bela caracterização, mostrando todos os recursos técnicos da atriz que consolidava
a sua carreira de 15 anos de estrada. No elenco, ainda estavam Eduardo Fachel (Dr. José Somar), Cláudia Meneghetti
(Cátia), João França (Henrique, o corcunda), Denizeli Cardoso (Senhorinha), Marco Fronckowiak (José Luiz Caldas e
José Luiz Doçura), Alejandra Herzberg (Helga), Dânny Gris
(Claussner), Meme Meneghetti (Januário) e Paulo Adriane
(José Ignácio). No coro, estavam atores que hoje são destaques da cena gaúcha. Os músicos da ópera pop eram Simone
Rasslan (a preparadora vocal do espetáculo) ao piano, Fábio
Mentz no fagote e Giovani Berti na percussão.
Esta saga é tão intrigante que ganhou diversas formas
na literatura e no cinema, inclusive Deborah utiliza a trama
reescrita por Rosina Duarte no projeto Histórias de um Canto
do Mundo – Memórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul,
em todos os seus formatos: o de Livro/CD, espetáculo solo
e peça/show.
Ao longo deste 1999, Deborah também dirigiu e escreveu um espetáculo sobre meio ambiente na Albarus, intitulado Num Futuro Próximo, que retratava uma família no
futuro. Enquanto o público entrava, rodava um off com o
seguinte texto: “O papel demora de 2 a 4 semanas para se decompor, o tecido de algodão de 1 a 5 meses, a corda de 3 a 4 meses, uma
meia de lã 1 ano, a goma de mascar 5 anos, 1 estaca de madeira
pintada 13 anos para se decompor, a lata de conserva 100 anos, 1
lata de alumínio 500 anos, o plástico 450 anos, vidro e pneus por
tempo indeterminado.”
Entre outras cenas, havia a das crianças na escola
olhando os animais projetados em vídeo e no momento em
que aparecia um elefante uma delas dizia: “olha lá, professora,
um ratão gigante”. Outra em que dois meninos brigavam por
uma garrafa plástica de meio litro d´água que deveria durar
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Os Crimes da Rua
do Arvoredo, dirigida
por Camilo de Lélis

Myra Gonçalves

Deborah na montagem

uma semana para toda a família... Um casal namorava pela
internet e quando se encontrava, estavam vestidos com roupas de proteção e capacetes, o que impossibilitava qualquer
contato físico, decidiram então voltar para os seus computadores para continuar a namorar. No dia das Bodas de Prata
do casal, o marido vai entregar um presente à esposa e pede
que ela adivinhe o que é. Ela tenta: “Um protetor auditivo?...
Ela pede uma dica e ele diz que é algo muito raro. Ela segue
na adivinhação: “Uma pitanga?, Um grão de areia?, Um pedacinho de grama?, Uma gota d´água?”. Até que ele revela: “Não,
amor, é uma flor natural”.
A peça cumpriu seus objetivos e mais uma vez a presidência da empresa teve a certeza de que uma encenação
teatral era muito mais eficiente do que palestras e informativos gráficos.
Neste ano, atuou no curta O Negócio, com direção de
Diego Azevedo, Aletéia Selonk e Roberto Tietzmann, rodado na perigosa vila Cachorro Sentado, em frente ao Bourbon
Ipiranga. Os moradores da vila curtiram tanto a função no
local, que protegiam a equipe de filmagem. Neste filme que
seguidamente roda no Canal Brasil e que conta a história de
uma mulher (Deborah) que é trocada por uma televisão, ela
contracenava com os atores Carlos Azevedo e Carlos Cunha.
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“Foi maravilhoso. Contracenar com ambos os Carlos foi um presente. Eu adoro o filme. É divertido, criativo e super bem feito.”
Também participou do workshop Técnicas de Ritmos
Corporais, ministrado por Carl Smith do grupo Stomp; do
show de divulgação do CD Lory F. Band, com Edinho Espíndola e Fernando Corona e foi apresentadora do show da
Campanha do Agasalho, no Parque da Redenção, e do Prêmio Lojista do Ano do Shopping Iguatemi, no Grêmio Náutico União.
Entre tantas façanhas, Deborah fez a voz do personagem Flicts, de Ziraldo, no CD Flicts, de Arthur de Faria &
Seu Conjunto, a partir da trilha sonora do musical infantil
homônimo de teatro de bonecos, com adaptação e direção de
Roberto Oliveira. “Fazer o Flicts foi emocionante. Dizer aquelas
palavras, entrar naquele universo, encontrar a voz e a intenção
exata, ao mesmo tempo o ritmo, o andamento, a afinação. Cantar
aquelas canções e compartilhar horas de trabalho com parceiros
tão talentosos. Sou fã de Arthur de Faria e de Roberto Oliveira.
Agradeço imensamente a oportunidade, além da honra de fazer
parte dessa equipe de artistas tão geniais. O resultado é um CD
excelente, com uma sonoridade criativa e de extrema qualidade.
As crianças amam e os adultos também. Para quem não conhece,
recomendo, recomendo, recomendo!”
Nesta época, Cleria, a mãe de Deborah, morava em
Florianópolis. Por este motivo, sempre que possível ela estava por lá. Entre outros amigos, convivia muito com a artista
plástica/cineasta Sandra Alves. Segue a história contada por
Deborah: “Tudo começou quando Sandra convidou a Deborah
para fazer um performance na abertura da sua exposição de luminárias criadas a partir de refugos da natureza, no Café dos Araçás,
na Ilha de Santa Catarina.
Deborah – Mas fazer o quê?
Sandra – Dá uma olhada neste livro. Olha que homem
genial (era o livro O Fantástico na Ilha de Santa Catarina, de
Franklin Cascaes).

A arte transformadora

121

Bendita hora! Deborah se encantou... E foi tudo tão vertiginosamente rápido... Aí surgiu mais uma pessoa, Clarissa Alcântara, que a princípio iria dirigir a performance, mas logo que
começou o primeiro ensaio, Deborah a chamou para a cena. Que
atriz maravilhosa. Elas se encaixavam perfeitamente. Nunca havia
contracenado de forma tão fluente com ninguém, uma experiência tão divina, tão prazerosa, como a improvisação de dois instrumentos musicais, o ego se dissolve e se atinge outros patamares da
existência... E assim criaram, sob o atento olhar de Sandra Alves,
Hobárcu – Uma Performática Leitura Sonora”.
Além da apresentação no Café dos Araçás, elas fizeram várias outras apresentações, entre elas na Igrejinha da
UFSC, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), na Escola de
Atores, no Festival Isnard Azevedo... Foi um acontecimento
impactante, que resultou em muitos espectadores e várias
matérias em tevês, rádios e nos jornais como Diário Catarinense, O Estado, A Notícia e Gazeta Mercantil.
Segundo a jornalista e pesquisadora Bebel Orofino
Schaefer (1999), a performance a arrebatou: “... como espectadora, fico mareada diante da inusitada surpresa: Cascaes, pronunciado em primeira pessoa e em voz feminina, inédito. A partir daí,
Hobárcu nos leva em viagem pelo universo mítico e mágico desse
talentoso. Para quem conhece sua obra, só resta agradecer a essas
mulheres artistas pelo resgate e reconhecimento”.
Nas palavras do diretor do Museu de Antropologia da
UFSC, Gelci Coelho, o Peninha (1999), o trabalho surpreende
e inova: “Etéreo, o cenário oferece um mergulho no universo de
Franklin Cascaes. Duplas, o dia e a noite. Palavra e imagem... Retalhos que se harmonizam. Previnem. Ampliam consciências e acaba
imperando aquilo que sempre será infinito: a alma... e através do encantamento que se revelam as criações do artista e das atrizes maviosas, imensas. Como medusas, hipnotizam a plateia. Gostei imenso!”
Além da experiência rica e transformadora desse encontro com Clarissa, Deborah ficou tão impactada pelo trabalho de
Cascaes, que passou a pesquisa-lo profundamente, tanto que

122

DEBORAH FINOCCHIARO

Carlito Ferreira

conseguiu junto a Gelci Coelho, responsável por todo o rico
acervo da obra de Franklin Cascaes, a autorização para o uso
de mais de 200 imagens, entre desenhos e esculturas. Carlito
Ferreira, ex-namorado, grande amigo/irmão e excelente fotógrafo foi responsável pelo registro das imagens. Sendo assim,
nesse desejo de aprimoramento técnico e material e de continuidade do trabalho, o que era uma ‘performática leitura sonora’ passou a ser o projeto de um novo espetáculo. Havia um
porém, Clarissa estava fazendo um mestrado em Florianópolis
e não poderia acompanha-la nesta jornada. Juntas, decidiram
pensar em uma atriz para substitui-la. Pensaram, pensaram,
e entre tantas atrizes, apenas um nome foi levantado: Arlete
Cunha. Arlete topou na hora!
Em 8 de dezembro de 1999, estreava a primeira versão da nova montagem, agora intitulada Hobárccu (com dois
cês), no Centro de Meditação Namastê, em Porto Alegre, com

Clarissa Alcântara e Deborah na performática leitura de
Hobárcu, baseada na obra de Franklin Cascaes
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Finocchiaro e Arlete Cunha. No mesmo dia, Renato Mendonça escrevia no jornal Zero Hora: “O clima delirante-poético
de Cascaes, que entre geniais tiradas afirmava que ‘o sobrenatural
que mais assusta ao homem é ele mesmo’ é garantido pelas luz-minárias da catarinense Sandra Alves, construídas a partir de refugos da natureza. Hobárccu começou a ser construído em junho do
ano passado em Florianópolis, juntando as obras de Sandra mais
a atuação de Deborah e da pelotense Clarissa Alcântara. Desde o
início, a mesma estrutura – uma rede costurada com passagens da
vida do pesquisador, relatos do seu método de trabalho e trechos
do seu livro O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Franklin
Cascaes (1908-1983), filho de pescador, produziu mais de 8 mil
trabalhos, entre desenhos, ficção e esculturas, registrando cantigas
de infância, brincadeiras, festas religiosas, histórias de bruxas e
boitatás que resistem na tradição oral dos descendentes de açorianos espalhados pela Ilha de Santa Catarina”. O espetáculo ficou
em cartaz até o dia 19, de quartas a sábados.
“Ele foi recepcionado por um grupo de mulheres feministas
que portavam lampiões de gás acesos para iluminar-lhe a memória
e ao mesmo tempo implorar-lhe para que fale com a deusa hebe!
afins de que ela quando for servir néctar e ambrosia aos deuses
implore situação de igualdade entre elas e os homens dentro desta
sociedade maluca, macabra, herótica, boa viagem e feliz regresso,
Hobárcu... Hobárcu é um personagem
orbículo catarinense que a muito percorre o espaço sideral em sua nave culiforme
com seu baú telefônico a procura de comunicação com um mundo inacessível,
onde pensa ele, os deuses se esconderam
com medo do temível animal homem. Ele
os procurará afins de pedir-lhe socorro
urgente para salvarem a coitadinha da
terra de derreter-se no cadinho da atoleimada e lerda pretensão humana a-t-o-mObra Sem Título, de
i-z-a-d-a...”
Franklin Cascaes
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2000

O crítico Antonio
Hohlfeldt em sua crítica
para o Jornal do Comércio no dia 18 de janeiro
de 2000) intitulada Fábulas em Desempenho Perfeito destacou a precisão do
trabalho das intérpretes
em Hobárccu. “De fato, um
trabalho de pesquisa semeMaterial gráfico de Hobbárcu na
primeira versão da nova montagem com
lhante não poderia ter enArlete Cunha no lugar de Clarissa
contrado duas intérpretes
mais incríveis, criativas e
capazes que Arlete Cunha
e Deborah Finocchiaro. Sou, literalmente, admirador de ambas...
É muito provável que, para aqueles que desconhecem o autor, o
espetáculo, com pouco mais de meia hora de duração, agrade plenamente, já que o desempenho de ambas as atrizes é perfeito.” O
texto de Hohlfeldt serviu de chamada para uma única apresentação da peça durante o fim de tarde daquela terça-feira,
18/1/2000, no Foyer do Theatro São Pedro.
Na volta da turnê com a peça Pois é, Vizinha... pelo
projeto Palco Giratório Sesc, Deborah e Arlete voltaram a
ensaiar para uma nova versão de Hobárccu, contando agora
com a participação do músico Edinho Espíndola (fundador
e baterista das lendárias bandas de rock Liverpool e Bixo da
Seda). Desta vez a estreia estava marcada para 24 de novembro, na Sala Álvaro Moreyra, como destaca a matéria do Segundo Caderno de Zero Hora (24/11/2000): “...em uma versão
literalmente revista e ampliada. A montagem, misto de música e
teatro com fragmentos da vida e da obra do escritor catarinense
Franklin Cascaes, tinha pouco mais de 30 minutos e, agora, dura
quase 90, com slides e música executada ao vivo por Edinho Espíndola. – Nosso objetivo é divulgar a obra de Cascaes, um cara genial
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que (quase) ninguém conhece – diz Deborah, que também dirige a
peça”. O espetáculo seguiu em cartaz até o dia 17 de dezembro, de sextas a domingos.
Em 2001, saíram em turnê com Hobárccu. O espetáculo foi selecionado para o Fringe do Festival de Teatro de
Curitiba, como atesta a nota Içar Âncora, de Roger Lerina, na
Contracapa de Zero Hora (16/03/2001): “A peça Hobárccu com
atrizes Arlete Cunha e Deborah Finocchiaro foi selecionada para o
Festival de Teatro de Curitiba. O espetáculo fará quatro apresentações no Teatro Lala Schneider, dentro da Mostra Paralela Fringe
– que, diga-se, está ficando mais importante que o próprio festival
paranaense”. Antes, no dia 2 de março, Valmir Santos já havia
escrito na Folha de S. Paulo que o Fringe seria “off off com 110
peças”, dando destaque para Hobbárcu e para articulação de
Deborah para viabilizar a viagem: “Apesar de selecionados – a
curadoria é feita por críticos e pelo próprio diretor do FTC, Victor Aronis – alguns grupos ainda não confirmaram participação.
É o caso do grupo de Porto Alegre (RS), que tem programadas
quatro apresentações de Hobbárcu. ‘Não temos certeza absoluta
de que iremos, dependemos da resposta ao pedido de apoio que fizemos a duas empresas aéreas’, afirma a diretora e atriz Deborah
Finocchiaro. Ela reconhece a importância do Fringe, ‘sua projeção
nacional’, mas diz que a organização poderia viabilizar apoio mais
efetivo como a permuta de passagens aéreas ou rodoviárias”. Não
conseguiram o apoio esperado, mesmo assim, acreditando
na importância de circular com o trabalho, Arlete e Deborah
aventuraram-se nesta viagem com o trombonista Julio Rizzo,
Marina Mendo na produção e Joacir Fontana na iluminação.
O jornalista Roberto Nicolato, da Gazeta do Povo
(29/03/2001) definiu como Operação Resgate a de Deborah com Hobárccu: “De canoa, a pé ou a cavalo, o pesquisador
Franklin Cascaes percorreu durante 40 anos a Ilha de Santa Catarina recolhendo histórias de bruxas, fadas e boitatás. O imaginário da população da Ilha ficou gravado nos desenhos, esculturas e
textos deixados pelo pesquisador morto em 1983. Apesar de existir

126

DEBORAH FINOCCHIARO

Sandro Bustamante

em Santa Catarina uma Fundação que leva o seu nome, e de ser
uma grande expressão nos estudos do folclore brasileiro, Franklin
Cascaes ainda é um ilustre desconhecido tanto no Sul quanto em
outras regiões do Brasil. Por isso, é bem recebida a iniciativa da diretora e atriz gaúcha Deborah Finocchiaro de montar o espetáculo
Hobárccu”.
No Festival Internacional de Teatro de Londrina
(FILO), um dos Festivais mais antigos e importantes do país,
realizado de 1º a 31 de maio de 2001, na cidade do oeste paranaense, a peça Hobárccu marcou presença, com a revista
do festival destacando Franklin Cascaes, seus textos e seu
pensamento, como O Bruxo da Ilha.

Deborah em cena com obras de Franklin Cascaes em Hobbárcu
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Carlito Ferreira
Com a parceira Arlete Cunha em uma cena de Hobbárcu

“Fazer Hobárccu em todas as suas versões foi um divisor
de águas. Foi quando descobri meu processo: primeiro crio e depois
conceituo. A linguagem está a serviço do tema, da mensagem, da
escolha. Cada vez mais me preocupo em encontrar a linha de trabalho mais genuína, sincera e profunda possível, utilizando todo
o aparato necessário para comunicar, atingir todos os tipos de público, deixando para que os teóricos conceituem e nomeiem... A
fusão de linguagens, a ‘transcriação teatral’ me encantam. Minhas
escolhas partem do que acredito ser necessário dizer, mais do que
meu próprio deleite em atuar, como por exemplo, adoraria e vou
adorar interpretar diversos papéis da dramaturgia universal, como
Lady Macbeth... mas, tendo em vista o tempo/esforço/investimento/dedicação necessários para cada montagem, acabo achando mais
‘útil’ para o planeta (e para mim) outras escolhas... Esta é (apenas)
a minha crença... Vejam, como eu poderia deixar de fazer uma peça
sobre um cara que fala isso?: ‘...Para mim, (...) a arte é o caminho
inato que o Creador o Arquiteto do Universo reservou para alguns
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indivíduos afins de que eles o palmilhem, ininterruptamente, para
registrarem a verdade para os tempos, da passagem do homem de
argila humana sobre a terra. Cada artista é um aparelho registrador que transporta de geração em geração, a realidade biológica,
cultural e técnica dos povos. A arte é, portanto, verdadeiramente
na terra, representante autêntica do paraíso. Franklin Cascaes!’.”
Em outubro de 2000, Deborah e Cíntia Espíndola no
som, Maurício Moura na luz, e Herlon Höltz como ator convidado e contrarregra embarcaram para Pernambuco, para
dar início à turnê com Pois é, Vizinha..., conforme registrou
Roger Lerina na Contracapa de Zero Hora, de quinta-feira, 19
de outubro de 2000: “No domingo, Deborah Finocchiaro e a equipe do espetáculo Pois é, Vizinha... decolam rumo a Pernambuco
para uma turnê com 12 apresentações em cidades de três Estados
brasileiros (Pernambuco, Ceará e Mato Grosso do Sul), dentro do
projeto Palco Giratório Sesc, de 23 de outubro a 9 de novembro”.
Esta era a 3ª edição do Palco Giratório Sesc e Pois é, Vizinha... era um dos seis espetáculos selecionados para o projeto que circulava por apenas 12 cidades. Hoje são normalmente em torno de 20 espetáculos por mais de 120 municípios. Foi
criado para difundir as artes cênicas brasileiras e democratizar o acesso à cultura onde o teatro puder chegar. Sem dúvida, é o projeto de circulação cênica mais importante do país.
A passagem do espetáculo solo mais famoso de Deborah pelo Recife foi registrada pelo JC Caderno do Jornal do
Commercio, na edição de segunda-feira, 23/10/2000: “Papo de
vizinhas inclui sempre uma boa dose de fofoca e uma dose generosa
de lamentações. A conversa na janela ou na calçada ganha uma
dimensão importante na vida das comadres e acaba funcionando
como uma terapia. Para Maria, personagem da peça Pois é, Vizinha..., que faz sua estreia no Recife hoje, a vida é um pouco assim...
Esta heroína é interpretada pela atriz gaúcha Deborah Finocchiaro,
que se inspirou na peça Uma Mulher Só, de Dario Fo e Franca
Rame”. A matéria segue dando o serviço da turnê de Deborah
por Pernambuco: “O espetáculo será apresentado apenas hoje, no
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Recife, no Teatro Santo Amaro. A partir de amanhã, a montagem
segue em turnê pelas unidades da instituição no interior. Caruaru
é a primeira parada (amanhã), depois vem Garanhuns (quarta),
Arcoverde (quinta) e Petrolina (sábado)”.
No texto Humor Forjado da Própria Tragédia, o Caderno
3, do Diário do Nordeste, de Fortaleza/CE (5/11/2000), um
elogio à promoção da difusão da artes cênicas no Brasil por
parte do Palco Giratório e também a opção de Deborah pelo
humor ao abordar o tema da solidão e da violência doméstica: “Mas, ao invés de enveredar pelo drama, construindo uma
perversa reflexão sobre o universo solitário da protagonista, Pois
é, Vizinha... opta pelo humor como recurso cênico central – é atraves do riso que o público toma contato com a realidade e o absurdo
trágico presentes no cotidiano do personagem”.
No jornal Tribuna do Ceará (1/11/2000), a crítica de
Aurora Leão reputava a Deborah Finocchiaro o fato de já ser
um dos grandes nomes da cena nacional: “Perfeitamente à
vontade no personagem, representa como quem mantém uma conversa íntima e descontraída com o público... Simples, carismática,
afável, inventiva, criatividade e emoção saltando aos olhos, ela é
atriz de mão cheia, dessas que encara a profissão como ofício e sabe
da importância de se cultivar o corpo, a consciência e, sobretudo,
a sensibilidade. O resultado disso confirma-se em cena através de
um spetáculo/monólogo criativo e instigante, no qual ironia, humor, crítica e reflexão se harmonizam com toques de leveza e espontaneidade.... com inegáveis recursos técnicos e interpretativos,
Deborah arranca muitos risos e aplausos, ao mesmo tempo que leva
o público a refletir sobre a situação que atravessa em suas relações
pessoais e afetivas...”
O registro nos jornais de Campo Grande/MS, Correio
do Estado, Folha do Povo e O Progresso exalta o bom tempo em
cartaz e o grande número de espectadores do espetáculo. “Deborah é uma atriz que possui recursos técnicos de grande comediante, com uma máscara e uma partitura gestual que se desdobram para
criar nuances para os mais variados estados emocionais da persona-
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gem. A atriz ganhou vários prêmios de teatro em que participou. O
espetáculo já foi visto por mais de 300 mil espectadores e sempre cria
um grande impacto comunicativo com o público, que ri do absurdo
que é a solitária e carente condição da personagem, ao mesmo tempo
em que questiona e repensa as relações humanas”, pontua a matéria do jornal O Progresso (7/11/2000), de Campo Grande.
Nos seus trabalhos em audiovisual, a atriz participou
do curta-metragem em 16mm, Miopia, dirigido por Muriel Paraboni, e do videoclipe da música Associação dos Maridos Mandados pelas Muié, do grupo Garotos de ouro, dirigido pelo Léo
Sassen. Entre outras cenas, aparecia Deborah montada em um
cavalo, vestida de bota, bombacha e chapéu, dando ordens ao
gaúcho (o crooner da banda). Noutra cena, vestida de “Tiazinha” dava ordens e relhadas no gaúcho na cama.

Deborah se fantasia da personagem
Tiazinha no clipe dos Garotos de Ouro
com o cantor do grupo
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2001

O ano de 2001 começou com Deborah substituindo
a atriz Lila Vieira em um belo espetáculo baseado no texto
da grande dramaturga gaúcha Vera Karam. Ano Novo Vida
Nova, do grupo Jogo de Cena, com direção de Decio Antunes, teve a sua estreia em 10 de março de 2001, no Teatro Renascença. Além de Deborah que interpretava a personagem
Marta, o elenco era também formado por Carlos Cunha Fº,
Elaine Regina, Evandro Soldatelli, Georgia Reck, Jeffersonn
Silveira, Lurdes Eloy, Marcelo Adams e Naiara Harry.
O professor de literatura e escritor Caio Riter escreveu um artigo intitulado A Família Nunca Mais Será a Mesma
destacando a desestrutura familiar proposta pelo texto montado por Antunes: “Ao dar voz às amarguras e desejos contidos
das personagens, Vera Karam vai tecendo habilmente, senhora
da palavra, sua teia de dor, devastando os porões familiares, permitindo que a verdade de cada um, mesmo omitida e mentida,
possa emergir... O cenário, habilmente pensado por Félix Bressan, corrobora com o clima de desarmonia e desacomodadamente
familiar: mesa e cadeiras, pratos, garrafas, talheres e copos tortos,
inconclusos, deformados; móveis pendurados pelas paredes e teto:
resultado do ciclone que passará naquela sala durante a ceia, num
vendaval de perdigotos e acusações mútuas, que se assemelha a
um estranho festival que visa a premiar o mais vil, o mais desprezível, o mais culpado...”
“Adoro substituições (ainda mais o desafio de substituir
Lila Vieira, uma das melhores atrizes gaúchas), é uma outra forma
de doação. Encaixar-se, adaptar-se à criação de outro, preenchendo
de alma o que já está desenhado. Além do prazer de conviver com
aquele elenco e com o Décio, ganhei um precioso presente para a
vida toda: foi a primeira vez que encontrei a minha amiga e parceira em incontáveis projetos, Elaine Regina, uma das pessoas mais
iluminadas que conheço.”
Em televisão, a atriz participou de três séries especiais da RBS TV. Entre junho e julho deste 2001, participou
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Cláudio Etges

Em Ano Novo Vida Nova, de Decio Antunes, contracenando com Lurdes Eloy
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Com Werner Schünemann, no episódio Jogos do
Amor e do Acaso, da série Contos de Inverno

do primeiro dos quatro episódios da série Contos de Inverno,
uma parceria da Casa de Cinema e da RBS TV, que foi ao ar
todos os sábados depois do Jornal do Almoço. O episódio
que contou com a atuação de Deborah foi Jogos do Amor e do
Acaso, com direção de Gilberto Perin, que tratava dos preparativos de dois internautas Danilo (Evandro Soldatelli) e
Alicia (Maria Carolina) para o primeiro encontro às escuras,
mas que vira uma grande troca de papéis pois o melhores
amigos dela e dele, Cíntia (Deborah) e Danilo (Werner Schünemann) acabam assumindo as identidades daqueles que
iriam se encontrar. Na Trilha dos Farrapos também foi exibido
aos sábados depois do JA.
Leo Sassen assistiu ao espetáculo Pois é, Vizinha... e
ficou tão encantado com a história que propôs a Deborah
adaptar a peça para um curta-metragem. Assim começou
mais uma façanha: além da liberação dos direitos autorais,
como conseguir transpor uma peça de 70 minutos para um
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filme de no máximo 15? Grande desafio encarado com coragem e sem dúvida muita dedicação. Neste mesmo ano, estava iniciando o projeto Histórias Curtas, da RBS TV, e o curta
Pois é, Vizinha foi um dos selecionados. Além de assinar o
roteiro junto com Leo e Marcelo Eicher, Deborah participou
da escolha do elenco e dos músicos que assinariam a trilha
sonora. O filme era protagonizado por ela como a dona de
casa Maria e Elton Saldanha como Aldo. A voz da vizinha
era feita por Lila Vieira, o rapaz era Tiago Leal e o cunhado, Herlon Höltz. O elenco era completado por Simone Castiel (Mãe do Rapaz), Maria Carolina Ribeiro (Empregada 1),
Mary Mezzari (Empregada 2) e Carmen Silva (Empregada
3). Os músicos responsáveis pela trilha sonora eram Edinho
Espíndola, Cau Netto e Luiz Panta, com participação de Risomá Cordeiro na versão para o cinema. A música-tema do
curta chamada “Maria” era de autoria de Elton Saldanha.
No curta (que você poderá assistir através do link no
capítulo Para Acessar ao final deste livro), aparecem personagens e cenas que na peça são apenas são relatados por Maria
(a nossa protagonista), como por exemplo o marido gauchão,
que no espetáculo é apenas escutado, no filme é incorporado pelo músico Elton Saldanha. O rapazinho professor de
inglês, a mãe do rapaz, a enfermeira, ganham “carne” nesta
versão da história. No curta também se ouve a voz da vizinha, o que na peça é apenas sugerida através das perguntas
e respostas de Maria.
“Pois é, vizinha, que empreitada, desdobrar-se, reinventarse... Foi mais um super desafio. Mais uma grande equipe, tantas
pessoas, tantas relações, e dar vida a tudo aquilo, ver um universo
transformando-se, transpor a interpretação do palco para a tela...
Trabalhei também na direção dos atores/colegas e como conhecia
tão de perto cada um daqueles personagens, tudo se dava de forma fluente e natural. A contracenação foi orgânica. O trabalho do
Vicente Vaqueiro na direção de arte foi impecável, ele pegou a essência da “casa da Maria” e interpretar em outros cômodos da casa
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foi uma delícia! Aprendi, aprendemos e tivemos muitas vitórias.
Agradeço à toda a equipe, que com muita dedicação tornou possível
essa empreitada. Quanto ao resultado, me parece que nesta transposição não conseguimos superar a dificuldade do tempo reduzido
(de 70 minutos para 15 minutos), faltou o tempo suficiente para
justificar o que leva a personagem ao desfecho final (não vou contar
porque com certeza não são todos vocês que já assistiram à peça e/
ou o filme). Ao mesmo tempo ganhamos em dramaticidade em muitas cenas que na peça arrancam gargalhadas na plateia. Reflexões
interessantes... No teatro tenho a possibilidade de ‘consertar’, de
refazer, de mudar a cada dia e faço isso constantemente. Já num
produto como um filme, um CD..., que para mexer seria necessário
um novo projeto, devo me contentar, reconhecer e aprender. No
caso do curta do Pois é, se fosse refazer, repensaria em como aproximar o espectador do conflito interno da personagem. Com certeza,
seria mais um grande desafio...”

Na entrevista com o inesquecível Tatata Pimentel

136

DEBORAH FINOCCHIARO

O curta-metragem ganhou os prêmios de Melhor
Atriz , Melhor Roteiro, Melhor Ficção e Júri Popular no 1º
Festival Guaçuano de Vídeo, em Mogi Guaçu/SP e Prêmio
Melhor Atriz na 3ª Mostra APTC de Cinema, ambos em 2003.

No curta Pois é, Vizinha... em cena do
filme; com Carmen Silva e Leo Sassen; e
contracenando com Elton Saldanha
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Neste ano, Deborah teve mais duas atuações no cinema:
Remetente, curta metragem, com direção de Carolina Conte, e
Jacobina, longa-metragem, dirigido por Fábio Barreto.
Neste ano, por encomenda da prefeitura de Porto Alegre, foi apresentada na Usina do Gasômetro (primeiramente
na sala 209 e depois no Terraço da Usina) a primeira versão
do projeto Nossas Histórias (que mais tarde seria batizado de
Histórias de um Canto do Mundo – Memórias de Porto Alegre e do
Rio Grande do Sul): um show com Cau Netto e Edinho Espíndola, no qual Deborah cantava e contava as histórias escritas
e pesquisadas por Rosina Duarte. Este era o início de mais
um longínquo e bem-sucedido projeto, como você poderá ler
em crítica publicada posteriormente por Antonio Hohlfeldt
na sua coluna do Jornal do Comércio referindo-se a um dos
diferentes formatos, o da peça solo, em 27, 28 e 29/01/2006:

Com Cau Netto e Edinho Espíndola no show Nossas Histórias
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“Nossas Histórias já sai ganhando aplausos por um motivo muito simples: ainda que a maior parte das narrativas escolhidas seja
conhecida por aqueles que tenham um mínimo de informações sobre a cidade e nossa história, valoriza nossas tradições e nosso passado, o que é uma verdadeira raridade em nossos palcos. Sua maior
valorização, contudo, nasce de duas vertentes outras, além dessa
primeira: de um lado, a competência e a versatilidade da atriz, que
se revela dona de técnica crescente, pelo domínio vocal (e não falo
da cantora, apenas), pela mobilidade corporal, pela expressão de algumas passagens, pela variedade de tons que emprega ao longo do
espetáculo. De outro lado, a própria concepção do espetáculo, misturando narrativa, dramatização e música, torna o trabalho leve,
sempre interessante e variado, prendendo a atenção e – a se julgar
pela reação da plateia – entusiasmando a todos”.
A versátil atriz também foi apresentadora e mestre de
cerimônias do Prêmio Abril de Publicidade – 15ª edição, no
Clube Leopoldina Juvenil; do Lançamento da Logomarca do
Centro Cenotécnico do Estado; no I Salão Gaúcho do Turismo, no DC Navegantes, mais uma vez com textos e pesquisa
de Rosina Duarte; do lançamento do Projeto do Palco Habitasul de Desmontagem Cênica, na Casa de Cultura Mario
Quintana; e do show do Projeto Pró-Guaíba, realizado na
Prainha da Usina do Gasômetro.

2002

Em 2002, foi uma das estrelas da cultura gaúcha agraciada com o Troféu Negrinho do Pastoreio, na 2ª Noite Farroupilha, promovida pela Associação Gaúcha Municipalista.
A entrega do troféu foi realizada na noite de 17 de setembro
no Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Estado. A atriz recebeu o prêmio por sua contribuição ao Teatro,
escolhida pelo voto dos municípios associados à AGM. Além
de Deborah, receberam a distinção Nei Lisboa (Música Popular), Maria Tomaselli (Pintura), Poesia Contemporânea (Lya
Luft), Walter Galvani (Literatura), Luiz Gonzaga (Escultura),
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Mauro Ferreira (Poesia Campeira), Telmo de Lima Freitas
(Música Nativista), Gil de Roca Sales (Música Erudita), Giba
Assis Brasil (Cinema), Dança Folclórica (CTG Aldeia dos Anjos) e Integração Mercosul (Dante Ramon Ledesma).
Nos trabalhos para a TV, ela foi convidada especial do
programa Aventura, da RBS TV, no qual uma das finalistas do
programa No Limite, junto com Pipa (Patrícia Diniz), e os trackers André Ely e Tomaz Paniz participaram de uma aventura
radical: atravessar o Cânion da Fortaleza, em Cambará do Sul,
em 36 horas, mas uma chuva inesperada fez subir o riacho
que corre pela região e eles ficaram ilhados, com a mobilização de grupos de resgate e um final feliz para todos.
Em abril de 2002, assinou a direção geral do espetáculo em comemoração aos 25 anos do Coral da Ulbra, regido
por Baldo Hoerlle, que foi realizado no Theatro São Pedro,
em Porto Alegre.
Neste ano, passou um bom período no Rio de Janeiro,
realizando uma longa e bem-sucedida temporada, patrocinada pela Brasil Telecom, de Pois é, Vizinha... no Teatro Ipanema. Lá, realizou diferentes trabalhos, criou novas parcerias e
se aperfeiçoou com os cursos de Perna de Pau, ministrado por
Ligia Veiga; e de Interpretação para o Cinema, com o cineasta
Walter Lima Júnior.
Devido ao sucesso da apresentação do I Salão Gaúcho do Turismo, Deborah e Rosina foram convidadas novamente a participar da 2ª edição do evento, novamente no DC
Navegantes. Neste ano, também foi iniciada uma próspera e
duradoura parceria, com o poeta e publicitário Luiz Coronel.
Juntos, realizaram o Recital de Poemas para o dia das mães, no
Bourbon Shopping. Também apresentou a 19ª Vigília Mundial de Mobilização e Solidariedade às Vítimas da AIDS, no
Araújo Vianna. Graças a história Os Bondes Puxados a Burro,
apresentado em Nossas Histórias, a empresa Carris contratou
Deborah para criar o espetáculo em comemoração aos 130
anos da empresa, no Theatro São Pedro, que além de contar
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a sua história propunha uma homenagem aos funcionários.
Para tanto ela chamou Rosina Duarte para realizar a pesquisa e para dividir o palco novamente os músicos Edinho
e Cau. Entre imagens de arquivo da história, curiosidades,
música e encenação, os espectadores foram envoltos por
profunda emoção e saíram do teatro brindados por um excelente acontecimento.

2003

Foi uma doce realidade o início do trabalho com o
Grupo dos Cinco e a direção do espetáculo O Urso, de Anton Tchekhov. O grupo era formado por Simone Telecchi,
Patrícia Soso, Deborah Finocchiaro, Sandra Alencar, Elison
Couto e, posteriormente, Elaine Regina. O quinteto tinha
como metas a investigação das diferentes possibilidades de
atuação a partir do trabalho físico do ator e o compartilhamento com o público do processo criativo. O espetáculo foi

Com o Grupo dos Cinco: Simone Telecchi, Deborah Finocchiaro,
Sandra Alencar, Pati Soso, Elaine Regina e Elison Couto
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Sandra Alencar, Elaine Regina e Elison Couto em
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apresentado diversas vezes em diferentes espaços, na forma
de exercício, de um ensaio aberto, sempre seguido de debate
com os espectadores, fato que gerou um vasto material para
ser trabalhado na finalização da montagem. Na peça, reclusa
pela devoção ao esposo, uma jovem viúva é surpreendida
pela chegada de um estranho disposto a cobrar uma dívida
contraída pelo falecido. A impossibilidade de um acerto de
contas imediato provoca uma discussão, um fervoroso embate, que desperta em ambos uma fulminante paixão. Uma
característica marcante do espetáculo foi a multiplicação da
personagem feminina, a viúva, que mostra diferentes estados de espírito pela interpretação de quatro atrizes.
“Si me chamou para dar treinamento a um grupo, no Salão
de Festas do seu prédio. Cheguei lá, estava ela, um cara que não
lembro o nome, a Pati Soso e logo a Sandra. Comecei com um trabalho corporal, principalmente com a prática dos passes mágicos
(tensegridade, uma espécie de arte marcial dos xamãs do Antigo
México, que pratico desde 2001 e é uma das melhores coisas que,
desde então, faço em minha vida). Um dia chamei o Elison para me
maquiar para um evento que iria apresentar na AABB junto com
o Amauri e, entre conversas, ele me disse que fazia tempo que não
atuava, e eu o convidei para integrar o grupo. Foi muito bem-vindo. Além das práticas físicas, líamos diversos textos, isto nos dava
muito prazer. Muitas vezes nos reunimos na minha casa e ficávamos horas lendo juntos, em voz alta – aliás, este é um exercício
tão saudável que, sempre que posso, repito. Na saída de casa para
um passeio a São Francisco de Paula, com o meu amado marido
Antonio (na época éramos namorados), ele escolheu, de improviso,
entre alguns livros, um de peças curtas de Tchekhov. À noite, na
cabana, na frente da lareira, começamos a ler em voz alta O Urso.
Já conhecia o texto, mas foi como se estivesse lendo pela primeira
vez. Eu ria muito, primeiro pelo sotaque do Antonio (que é italiano) lendo em português e depois pela maravilha que é esta comédia.
De volta a Porto Alegre, propus: ‘Vamos montar O Urso?’. Todos se encantaram e começamos mais uma longa jornada... O Zon
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era o nosso Urso perfeito. A Sandra, como o criado Luká, foi uma
das interpretações mais incríveis que já presenciei. A Si, a Pati
e Sandra desdobravam-se em ‘Popovas’, brilhantes... Cada qual
uma faceta, uma textura... O processo foi maravilhoso, estávamos
apaixonados, conseguimos conquistar um nível de cumplicidade
tão intenso que tudo era possível ser dito, estabelecemos desde o
início que poderíamos falar abertamente: ‘ah meu, repete aí... isto
tá uma merda...’ e gargalhávamos e repetíamos. Trabalhávamos de
um jeito sincero e divertido, não era pesado, tínhamos esta liberdade de falar certas coisas que talvez em outros grupos poderiam ser
problemáticas. Também por isso, para todos nós a experiência foi
transformadora. Camadas eram descobertas, cada um reinventando-se, redescobrindo-se, entregando-se... Durante as apresentações
de O Urso em Exercício (que propunha justamente compartilhar
o processo de criação com o público), no bar Bastidores, a Pati nos
falou que precisaria se ausentar do grupo por um tempo. Deveríamos então substitui-la (também fiz uma ou duas apresentações do
exercício como atriz). Nesta mesma época, estava dando uma oficina de teatro na Companhia de Arte e entre os alunos encontrava-se
a minha adorada Elaine Regina. A convidei para a substituição e
ela se integrou e entregou completamente (quando a Pati voltou,
muitas vezes O Urso foi apresentado com as quatro atrizes). Também a Fernanda Nascimento era uma das alunas e passou a ser a
nossa operadora de som e o querido parceiro André Oliveira nos
auxiliava na produção. O Jô fazia a luz no ‘exercício’ e na montagem de O Urso foi substituído por Fabrício Simões, que assinou
a luz do espetáculo (bela luz!) e tornou-se um dos meus grandes
companheiros em muitos projetos. Que equipe!!!”
Na crítica Tchekov no Verão em Porto Alegre, Antonio
Hohlfeldt (Jornal do Comércio, 25/11/2004) assinalava as qualidades da montagem do Grupo dos Cinco e da direção de
Deborah: “O espetáculo assinado por Deborah Finocchiaro, valese de quatro atrizes para viver uma única personagem, a viúva,
evidenciando a direção da atriz, que enfatiza a divisão e as várias
faces da mulher. A viúva, assim, é vivida por Elaine Regina, Pa-
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trícia Soso e Simone Telecchi, pela ordem de entrada, e mais tarde
por Sandra Alencar, que também interpreta um criado, enquanto
o homem é interpretado por Elison Couto. A direção é cuidadosa e
fortemente marcada por diferentes ritmos, chegando à coreografia
bailada, e acentua francamente a intenção farsesca do texto. É, por
isso mesmo, aplaudida de pé, porque beira um resultado absolutamente perfeito, sobretudo graças à performance de cada ator”.
No registro que fez para a Zero Hora (16/01/2004),
sob o título O Urso que Faz Rir, Renato Mendonça ressaltava
a busca da excelência no teatro, sem depender de recursos
públicos, que nesta comédia, o Grupo dos Cinco “prova que
é possível fazer ótimo teatro sem depender de leis de incentivo.
Buscando recursos em apoios e em um engenhoso sistema de prévenda de ingressos, a diretora Deborah Finocchiaro descobriu em
um conto de Tchekov, uma maneira humorada de fazer o relato da
guerra dos sexos, usando apenas um sofá e excelentes atores (destaque para Simone Telecchi, densa e fútil num piscar de olhos). O
enredo é simples: um homem rústico chega à casa de uma viúva
para cobrar-lhe antiga dívida. Os dois, claro, absolutamente opostos, acabam por se apaixonar. O pulo do gato é que Deborah materializou a volubilidade feminina fazendo com que a viúva seja
vivida por três atrizes, às vezes ao mesmo tempo, apropriando-se
da linguagem das histórias em quadrinhos...”.
No caderno Arte & Agenda, do Correio do Povo
(6/02/2009), na matéria Uma Mulher, Três Faces, Deborah
comentava os desafios da direção de O Urso: “É um clássico,
estamos lidando com uma obra-prima. É atual e moderna porque
fala da alma humana. Assim o público se identifica... Encenamos
essa montagem desde 2003. A experiência é sempre rica e prazerosa, porque nos relacionamos muito bem. Amo o trabalho de direção do ator. Sempre temos um prazer estético, uma busca artística
comum. O que nos uniu foi a pesquisa em linguagem. Também
realizamos uma pesquisa vocal...”. Já Régius Brandão, da revista eletrônico O Bife (2003), tecia este comentário sobre o
espetáculo: “…o grupo afinadíssimo executa com perfeição a par-
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Fotos Lu Mena Barreto

Com o espetáculo O Urso, o Grupo dos Cinco foi muito elogiado pela
crítica e também pela direção precisa de Deborah

titura regida por Deborah Finocchiaro e ela demonstra um domínio
absoluto dos elementos teatrais e da linguagem com que trabalha.
O andamento, a preparação corporal e vocal e as expressivas máscaras faciais dos atores estão sempre em alto grau de competência
e originalidade. Elison Couto brilha numa interpretação visceral e
inteligente, misturando drama e comédia sem que desviemos por
um instante o nosso olhar da trama …”.
Durante os seis ou sete anos de estrada, conquistando
os mais variados tipos de público, o espetáculo participou,
entre outros, dos festivais Porto Alegre em Cena, algumas
edições do Porto Verão Alegre, Isnard Azevedo em Florianópolis/SC, o FETEL em Lages/SC, do projeto Lâmpada
Mágica, em 2005, percorrendo várias cidades do interior do
RS e em 2006 foi selecionado entre vários grupos brasileiros para participar da 1ª Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo no Centro Cultural São Paulo. As andanças,
a repercussão e a reação do público/crítica são destacadas
em 2009 pelo crítico/blogueiro Rodrigo Monteiro: “Deborah
Finocchiaro constrói O Urso de uma forma que poderia ser vista
por qualquer povo (civilizado?) do Universo... Quanto ao gênero,
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Cristiano Prim
Elison Couto, Simone Telecchi e Elaine Regina em
cena da comédia do autor russo

partimos do realismo e vamos ao melodrama, regressamos à farsa
e à comédia e avançamos no teatro contemporâneo. Tudo banhado
em preto numa estrutura coerente e que faz brilhar as interpretações de Elaine Regina, Simone Telechi e Elison Couto e torna
inesquecível o Luká de Sandra Alencar....faz com que saiamos do
teatro com a alma cheia de arte...”.
O Urso recebeu os prêmios Açorianos 2003 de Melhor
Espetáculo, Melhor Direção para Deborah Finocchiaro, Melhor Ator para Elison Couto, além da indicação de Melhor
Atriz para Simone Telecchi.
Dando continuidade ao trabalho realizado na empresa, que já durava dez anos, neste ano Deborah dirigiu com o
grupo de teatro da Albarus o espetáculo SA 8000, que tratava
sobre direitos humanos, fazendo uso também da linguagem
do teatro de bonecos. Como em outras ocasiões, buscava parcerias para estas montagens. No caso, a parceira de direção
foi Arlete Cunha e os bonecos foram confeccionados por Ele-
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Josiane Skolaude

na Quintana, entre eles estavam o Zoreia, o Palito Engomado, o Baleia, a Quatro-Olhos... Os desenhos das placas eram
assinados por Tiarajú Carlos Gomes. Novamente intercalando cenas cômicas e dramáticas, apresentava situações reais
e ficcionais de preconceito, assédio moral, trabalho infantil e
escravo, de sindicatos e abusos de poder, além de fazer uso,
literalmente, de trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trabalho teve grande impacto sobre os funcionários, fazendo-os repensar e questionar as relações tanto
dentro quanto fora da fábrica.
Por encomenda do Banrisul, Deborah, juntamente
com o grupo Anima Sonho, dos gêmeos bonequeiros Tiarajú
e Ubiratan Carlos Gomes, e com o parceiro Edinho Espíndola, criou Reciclar é o Canal. No espetáculo com 20 minutos
de duração, os personagens Beleza (boneco), Régis e Rógis

Reciclar é o Canal, espetáculo com os gêmeos Tiarajú e Ubiratan, do
Anima Sonho, e o parceiro Edinho Espíndola
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Ensinando a reciclar com o boneco Beleza e os
gêmeos Ubiratan e Tiarajú Carlos Gomes

(Tiarajú e Ubiratan), Limpeza (Deborah) e o maestro Farelo (Edinho), companheiros de estrada e filosofia, abrem seu
diário de bordo revelando as conquistas e desafios encontrados nesta jornada em busca de uma forma de preservação da
vida, uma forma reciclável de levar a vida. Em sua trajetória,
eles enfrentam o temperamento nada ecológico de Sujeira
(boneco), o terror da reciclagem (“pra que água se tem refri”)
ícone da destruição que tudo fará para impedir o sucesso
dessa expedição, até que... Na apresentação, os atores/manipuladores estabeleciam uma relação de cumplicidade com
o público pela fala direta e pela narrativa constantemente
ilustrada por situações e personagens da história, recriando assim o universo discutido: o perigo da escassez de recursos naturais e preservação do planeta, fazendo com as
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pessoas revissem seus hábitos e pudessem pensar em partir
para a ação. A encenação tinha uma grande interatividade,
com situações cênicas como um programa de auditório, por
exemplo, com o reforço luxuosíssimo da trilha sonora incidental executada ao vivo. Foi um grande sucesso tanto nas
dependências do banco quanto nas apresentações na Feira
do Livro de Porto Alegre.

2004

COMPANHEIROS DE VIAGEM
“Há muito tempo tinha o desejo de fazer um trabalho com
crianças em hospitais, tinha a certeza de que isso já fazia parte do
meu caminho. Na mesma oficina que ministrei na Cia. de Arte, em
2003, que me proporcionou encontros transformadores, mais um
me levou a cumprir essa missão. Um dos alunos, Vitor Brasil, trabalhava no Hospital Conceição e através dele fui levada até lá. Na
primeira reunião, foram junto comigo os irmãos gêmeos e meus irmãos de coração, Tiarajú e Ubiratan Carlos Gomes (do grupo de teatro de bonecos Anima Sonho). Assim começamos, Tiarajú e eu, um
trabalho semanal, todas as segundas-feiras visitávamos as crianças
da Onco e do CTI. Em algumas datas festivas e outros eventos do
hospital, participávamos das comemorações na recreação, onde era
reunida grande parte da ala infantil e, nestas ocasiões, muitas vezes
contávamos com a participação do Bira. Também outros amigos nos
acompanharam nestes encontros, entre eles o Edinho, o Antonio, a
Betina Müller, Alejandra Herzberg, Evelyn Ligocki, um grupo de
bonequeiros espanhóis... A gente tocava, cantava, fazia teatro de bonecos... Nos encontros semanais, Tiarajú e eu levávamos violão e
sempre o boneco Escabelado que era um sucesso e tinha sua própria
canção criada pelo Tiara (não sou bicho, não sou gente, deixa meu
cabelo em paz, já quebrei 40 pente, me pentear não quero mais...).
Nos tornamos amigos daquelas crianças, poucas vezes levávamos
algo preparado, geralmente eram improvisos, conversas, gargalhadas, piadas, leituras, desenhos e muita música... A cada semana eles
nos esperavam e sempre nos despedíamos dizendo: “beijo na bunda
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Tiarajú Carlos Gomes
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e até segunda”. A nossa dor em ver aquelas crianças, aqueles inocentes naquelas condições, não tinha a menor importância diante do
bem que proporcionávamos com aquelas visitas, além disso eles nos
davam muito mais... Como pode meu deus, tanta gente ruim neste
mundo e aqueles anjos naquela situação... Os que partiram, como
por exemplo o Cassiano, de 3 anos, eram anjos de passagem pela
Terra, para ele fiz uma canção:
...Cassiano, Cassiano / você me conquistou / assim nas
brincadeiras descubro quem eu sou / e te amo... te amo
Um menino tão esperto / nem um ano se passou / me entrego
por inteiro / ultrapasso toda dor / e encanto, tocando com você...
Nunca vou esquecer dele, lindo, tão lindo, tanto amor,
tanta emoção...
No CTI tinha um morador, o Hagner – ele era o Rei da
CTI. Por causa de um acidente aos 3 ou 4 anos de idade, tornara-se
tetraplégico e era dependente de todas aquelas máquinas. No nosso
primeiro encontro (ele já tinha 8 anos) não nos deu muita bola, li
para ele a história do Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Na hora da
despedida, ele deu um sorriso, logo nos encontraríamos novamente. Tornamo-nos grandes amigos... Nos divertimos muito, rimos
muito e aprendemos muito. Entre outras histórias, num dia peguei um lápis e pedi a ele que botasse na boca e tentasse desenhar.
Deu certo. O Edinho inventou uma ‘traquitana’ para prender uma
prancheta à cama e possibilitar os desenhos e palavras que Hagner
passou a exercitar. Como nos emocionamos. Depois que perdi meu
parceiro Tiarajú (mais um que se foi desse plano) e por falta de
tempo (para um trabalho como esse é preciso uma continuidade,
eles esperam ansiosos por ‘aquele dia marcado’, não se pode ‘furar’
com eles, com eles nunca), parei de frequentar o hospital semanalmente, mas sempre que podia visitava os meus amigos. Um dia,
quando fui ver o Hagner, além de já ter o seu próprio computador,
ele pintava em pequenas telas, escrevia... tudo com a boca, que alegria ver aquela conquista!
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Tiarajú e eu havíamos nos tornado mais que amigos, era
uma irmandade e hoje me parece que tudo aquilo que vivemos juntos também foi para preparar o espírito do Tiara para a sua morte,
que ocorreu em maio de 2005, em decorrência de um câncer de
pulmão. O Bira e eu continuamos grandes amigos e cúmplices para
sempre. Além de conhecer as crianças, seus parentes, alguns queridos enfermeiros e funcionários do hospital, o que aprendi e vivi lá
dentro estará sempre presente: coragem, simplicidade, humildade e
a crença em algo muito maior que nós...”

Com Tiarajú Carlos
Gomes e o amigo
Hagner na CTI do
Hospital Conceição;
Hagner passou a
desenhar com a boca
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Em 22 de março de 2004, Deborah e Antonio
Perra disseram o sim na Sardenha, Itália

O CASAMENTO
Neste ano, outro grande fato mudou a sua vida e ela
foi atingida por aquela flecha, sabe aquela grega do Cupido
(parece bobagem dizer, mas isto realmente acontece) e se
casou com o parceiro amado da sua vida. O ourives, cozinheiro chef, pizzaiolo, entre outras tantas qualidades, Antonio Perra, este italiano da Sardenha mais boa alma impossível, foi com quem Debi trocou alianças, no dia 22 de março,
em Quartu Sant´Elena, em Cagliari, na Sardenha/Itália. Os
padrinhos foram o bonequeiro Tonino (Antonio Murru), do
excelente grupo sardo Is Mascaredas, e a melhor amiga de
Antonio, Petra Grom. “Nos conhecemos em 2001 na Chapada dos Veadeiros. Eu de férias, ele passeando pelo Brasil. Nunca
imaginei que aquele homem seria o grande companheiro da minha vida... Em 2003, ele voltou ao Brasil, me procurou, me propôs uma viagem juntos, fomos para Minas Gerais e na Serra do
Cipó não me apaixonei, passei a amá-lo. Namoramos um tempo
à distância e entre idas e vindas, antes de aceitar o casamento,
quis conhecer sua família na Itália. Apaixonantes, minha sogra
‘Mamma Luisa’ é uma das pessoas mais lindas que já conheci
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Deborah e Antonio em meio à natureza; Deborah com a sogra Mamma Luisa; e
com parte da família de Antonio em Quartu Sant´Elena, em Cagliari

(um anjo, a amo, a admiro) minhas cunhadas e cunhados (Antonio tem sete irmãos), concunhados e os 15 sobrinhos (na época
eram 9). São tantos que não tenho espaço neste livro para nomeá-los. Amo, amo, amo, tenho tanta gratidão a esta família e sempre
que posso volto para a ilha, a bela Sardenha, um dos lugares mais
lindos desta Terra. Não existem palavras suficientes para descrever Antonio, resta dizer que nossa relação vai muito além de um
casamento, é meu homem, amigo, irmão, confidente e parceiro
em, literalmente, qualquer situação. Meu deus, que bênção, que
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sorte, podermos encontrar alguém assim em meio a tantas milhões de pessoas neste mundo...”
Este ano marcou a estreia Sexta em Verso, concebido
e produzido por Joana Carmo, era um programa mensal de
poesia e literatura no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo,
apresentado por Deborah e Mario Pirata, com material gráfico criado pelo ator Julinho Andrade. O evento deveria existir
até hoje, pois o Auditório Barbosa Lessa, com 200 lugares,
lotava, com espectadores ávidos por cultura, literatura, poesia. O sarau com entrada franca reuniu muita gente bacana,
como Paulo José, Antônio Calloni, Jorge Mautner, Moacyr
Scliar, Alice Ruiz, Carmen Silva, Ítala Nandi, Fabrício Carpinejar, Luiz Coronel, Mario de Almeida e José Eduardo De-

No projeto Sexta em Verso, com Antonio Calloni e o grande e saudoso Moacyr Scliar
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No Sexta em Verso, Mario de Almeida, Deborah e Mario Pirata

grazia, entre outros. O formato era um poeta homenageado
e um poeta/escritor/atriz/artista convidado. No dia em que
o convidado foi Jorge Mautner, 28 de janeiro de 2005, o poeta
homenageado foi o modernista e antropofágico Oswald de
Andrade. Quando a homenageada foi a poeta Cecília Meirelles, a convidada foi a atriz Carmen Silva e assim por diante.
“Graças a este programa, a poesia começou a fazer parte da minha
história artística e pessoal. Na verdade, eu já vivia em um ‘estado
poético’ há muito tempo e não sabia... A partir das ideias da Joana,
o Pirata criava os roteiros e eu concebia a encenação. Foi uma experiência maravilhosa para todos, para nós e para os espectadores que
lotavam aquele excelente espaço no Centro Cultural CEEE Erico
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Verissimo. Com certeza esse projeto deveria continuar, vamos
nessa?”
Neste período, estrearam O Exame, esquete sobre prevenção do HIV (criada a partir da cena da peça O Vampiro Vlaids, de 1994), com direção e roteiro de Deborah e no
elenco, Elaine Regina, Sandra Alencar e Simone Telecchi, do
Grupo dos Cinco. Na peça, uma doutora e duas assistentes
proferem uma divertida palestra, alertando e esclarecendo
sobre os comportamentos de risco e as formas de prevenção
do HIV, chamando a atenção, principalmente para a qualidade de vida e o combate ao preconceito, como vocês podem
ler neste texto próximo do desfecho:
“Doutora - E nunca se esqueça, que alguém contaminado
é igual a você, e precisa de carinho, amizade, amor, compreensão e
respeito! Porque pior do que o vírus é o preconceito!
Todas – Porque pior do que o vírus é o preconceito!
Abaixo o preconceito, que isso não é direito! (3x)”

Esquete O Exame, sobre prevenção do HIV, com Simone
Telecchi, Elaine Regina e Sandra Alencar
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Com esta frase final, os atores instigavam os espectadores que repetiam as palavras em meio às palmas ritmadas
como num rap.
“O Exame é uma das esquetes que fazemos sobre saúde, prevenção e informação através do teatro (entre elas, Crack
– Queimando a Vida; Sexo, Drogas e Bota a Camisinha! e
Prazer é a Melhor Idade). Já apresentamos em diversos eventos
e municípios e o resultado é sempre positivo, pois as peças são
apresentadas de uma forma leve, bem-humorada, acessível e versátil. Combinando elementos dramáticos e recursos da comédia,
três atrizes dão vida às histórias. O espectador sente-se à vontade, envolve-se emocionalmente e torna-se aberto para assuntos
de difícil abordagem. Além disso, cria-se um ambiente propício
para entrega de material informativo, estimulando o interesse, a
receptividade e o envolvimento da família e da comunidade. Participam e já participaram destas encenações as atrizes e amigas
Elaine, Simone, Sandra e também Cristiane Freitas, Pati Soso e
Betina Müller.”
Os comerciais do Multipalco do Theatro São Pedro tiveram a participação de alguns autores gaúchos. Em um deles, Deborah contracenou com Marcelo Aquino. A campanha
veiculada em spots de rádio e TV e em anúncios de jornal
era: “Já que você está acostumado a fazer teatro, ajude a construir o
Multipalco”. Na peça publicitária, Deborah simulava uma dor
de cabeça na hora em que o marido (Aquino) estava querendo
transar. Isso acabou sendo uma espécie de viral da época, pois
todo mundo brincava com a famosa dor de cabeça na hora H.
No dia 15 de dezembro de 2004, finalmente estreou o
média-metragem em 16mm, O Gato, o primeiro de Deborah,
com direção de Saturnino Rocha, permitido por causa do financiamento de finalização do Fumproarte. A estreia foi na
Sala P.F. Gastal, da Usina do Gasômetro. A participação de
Deborah na tela grande também se deu com a atuação no
filme de circulação nacional Nossa Senhora de Caravaggio,
dirigido pelo cineasta carioca Fábio Barreto.
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A dor de cabeça do comercial do Multipalco em cena com Marcelo Aquino

Os eventos que Deborah apresentou foram diversos,
como a campanha A Paz é a Gente quem Faz, no Araújo
Vianna; a Romaria das Águas, na Prainha do Gasômetro; o
Prêmio Líderes e Vencedores, da Federasul (além de mestre
de cerimônias assinou a direção do evento e para tanto chamou Adriana Marques e Simone Raslan da Rádio Esmeralda, Amauri Yablonovski e Cau Netto) ; o Salão de Propaganda, da Associação Rio-grandense de Propaganda, no Cais
do Porto e a abertura oficial do 11° Porto Alegre em Cena,
realizada no Teatro Renascença.

2005

Após o sucesso da direção de O Urso, premiada com
o Açorianos de Melhor Espetáculo e Direção, além de atuar,
Deborah foi a responsável pela condução cênica e pela composição das músicas de mais dois espetáculos em 2005. O
primeiro foi O Macaco e a Velha, de Ivo Bender, que rendeu
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indicação ao Prêmio Tibicuera de Melhor Direção para Deborah e Atriz Coadjuvante para Fernanda Petit. Além das
duas atrizes estavam no elenco Sandra Alencar, Simone Telecchi, Tiago Conte e Edinho Espíndola.
Em A Fada que Tinha Ideias, texto de Fernanda Lopes
de Almeida, com a qual foi indicada ao Tibicuera de Melhor
Direção, Melhor Atriz e Melhor Trilha Original, Deborah
dividiu o palco com Arlete Cunha, Fernanda Nascimento e
Sandra Alencar. O espetáculo recebeu elogios do crítico Antonio Hohlfeldt (Jornal do Comércio, 22/7/2005): “... A direção do espetáculo vem assinada por Deborah Finocchiaro, que também vive a personagem Clara Luz, que conduz a ação dramática... a
gurizada se diverte, ri, se movimenta e canta junto com as atrizes... é
apropriado tanto para crianças pequenas quanto para adultos. O espetáculo é aberto, extremamente criativo, e chama a atenção o aspecto eminentemente lúdico de todo seu desenvolvimento. É bom que a

Em A Fada que Tinha Ideias, com Sandra Alencar, Fernanda
Nascimento, Arlete Cunha e Deborah
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Elaine Regina

Em foto simiesca de O Macaco e a Velha com
Fernanda Petit, Edinho Espíndola, Sandra
Alencar, Deborah, Simone Telecchi e Tiago Conte

gente consiga sair um pouco daquele comportamento estereotipado
de espetáculo bem acabado e todo certinho. Tenho certeza de que todo
elenco se diverte e se alegra ao participar dessa encenação, do mesmo
modo que cada um da plateia igualmente torce pelas personagens,
numa interatividade constante e espontânea. Por tudo isso, desde
logo, A Fada que tinha ideias é um dos bons espetáculos do ano,
bem como sua principal intérprete e diretora...”
A arte transformadora
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O Quarto dos Cinco
Projeto Usina das Artes
O ano foi de inúmeras e variadas apresentações para
a atriz, realizadas em sua maioria na sala 402 da Usina do
Gasômetro, quando o Grupo dos Cinco assumiu as atividades artísticas do espaço e foi um dos primeiros a participar
do projeto Usina das Artes. Ali foram feitas dezenas de atividades anuais, com destaque para o Quartas no Quarto, que
era realizado semanalmente às quartas-feiras. A abertura das
atividades do Grupo na sala 402 da Usina foi em março de
2005, com a performance A Baleia Azul - Dun Dun Catacungalá, dirigida por Deborah que dividia a cena com o Grupo
dos Cinco e convidados. Em abril, a primeira ação cênica no
espaço foi a apresentação da esquete O Exame: com Elaine
Regina, Sandra Alencar e Simone Telecchi no elenco e com
texto e direção de Deborah. Ainda em abril, o Grupo realizou três leituras dramáticas do francês Guy de Maupassant,
sob o título Maupassant Bem Passado, com Deborah, Elison
Couto, Simone Telecchi e Sandra Alencar e os convidados
Heitor Schmidt, Sergio Etchichury, Lisiane Medeiros e Liz
Dias. Com a presença do escritor Paulo Scott, foram duas
atrações no local administrado pelo grupo: um Sarau com

As atividades do Grupo dos Cinco na sala 402 do Usina das Artes. Nas fotos, a
inauguração e a leitura de textos de Paulo Scott, com Laura Medina e Elison Couto

164

DEBORAH FINOCCHIARO

Scott, Deborah e Elison e participação de Laura Medina; e
também o Pornô Pop Pocket, com poemas eróticos de Paula Taitelbaum e participação do escritor. Também foi muito
importante neste espaço a realização da leitura dramática
Selvageria, com texto de Nelson Rodrigues, direção de Beto
Russo e atuação de Deborah, Elison, Sandra, Simone e o convidado Charles Abegg.
Além de atuar, dirigir e produzir, nesse período Deborah criou muitos conceitos e eventos no Quarto dos Cinco,
entre eles o Sarau Visual, e a Direção Surpresa, no qual consistia em dirigir um texto desconhecido dos atores na frente do público. O Sarau Visual contava com a participação e
obras de um artista plástico convidado e um ou mais atores
do Grupo dos Cinco para reler determinado autor, como por
exemplo os três que Deborah participou também como atriz:
Sarau Visual Quintanartes: a Plasticidade da Poesia (PalcPlastPoets), com a artista plástica Zoravia Bettiol sobre as poesias
de Mario Quintana; Sarau Visual Janelas para Clarisse, com
Leandro Selister sobre textos de Clarisse Lispector e Sarau
Visual Cucamongabols, com textos e obras de Ricky Bols. Também atuou no Sarau Trágico, apresentando trechos de tragédias, dividindo o palco com Heitor Schmidt, com direção e

Em Selvageria, com Elison Couto, Charles Abegg, Deborah, Beto Russo,
Sandra Alencar e Simone Telecchi; e no Direção Surpresa
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As ajudantes do mágico Gui-Fon e o sarau A
Plasticidade da Poesia, com Zoravia Bettiol

comentários de Camila Bauer, e no Sarau Osho, com Simone
Telecchi, Sandra Alencar e sua mãe Cleria Finocchiaro.
Na sala 402, o Grupo também recebia muitos convidados e seus respectivos eventos, entre eles o sarau As Viniciadas, com poemas de Vinicius de Moraes, direção de Elison Couto e com artistas convidados; o Cirquin, de Marcelo
Tcheli; A Casa da Frase Feita, jogo lúdico literário com Gabriela Silva; e várias apresentações do grupo Magiarte. Na Sala
402, também foi realizada a primeira versão de O Macaco e a
Velha, que consistia em uma leitura musical com atuação do
Grupo dos Cinco, com direção e músicas de Deborah.
Em 2005, o poeta e brincadeira Mario Pirata e Deborah
criaram juntos um espetáculo: Mais do que Nunca a Poesia. Com
uma linguagem simples e despojada, a dupla faz uso de um
violão e instrumentos de percussão, para teatralizar e brincar
com o público, recitando poemas e fragmentos de textos de
autores como o próprio Pirata, Francisco Farro, Pablo Neruda,
Luis de Camões, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, William
Shakespeare, Jacques Prevért, Vladimir Maiakóvski, Luis Fernando Verissimo, Olavo Bilac, Cecília Meireles e Julio Cortázar.
Entre os objetivos do trabalho, está o de resgatar o prazer de
ouvir e falar poesia, recriar o hábito, abrir os ouvidos, estimular
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Rogerio Tosca

Com o parceiro de poesia, o brincadeiro Mario Pirata, no Mais do que
Nunca a Poesia e com Heitor Schmidt em Com o Coração na Boca

o interesse, incentivar a criatividade
e propiciar o conhecimento desses
autores.
Seguindo es
te intenso ano, mais
leituras dramáticas,
como Casamento Aberto, de Dario Fo, com Flávio Bicca e Serginho
Etchichuri, sob direção cênica de Flávio Bicca, foi apresentada
na Usina do Gasômetro, na Feira do Livro de Porto Alegre e
também no projeto Casa em Festa, da Casa de Cultura Mario
Quintana. Neste mesmo projeto, juntamente com Heitor Schmidt e Fernanda Nascimento, apresentaram a leitura Com o
Coração na Boca, a partir de textos de Celso Luiz Paulini, também mostrada no Quarto dos Cinco da Usina.
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Cena 4

2006-2014
Uma companhia de Solos
& Bem Acompanhados

2006
A Companhia de Solos & Bem Acompanhados foi
criada por Deborah Finocchiaro para investir na pesquisa,
no uso de diferentes técnicas no trabalho do ator/criador,
na musicalidade e na criação compartilhada. Caracteriza-se
pela fusão de linguagens, versatilidade e escolha de temas
que estimulam a reflexão e o pensamento crítico.
“Criei a minha companhia por uma necessidade de dizer o que
acredito que deva ser dito, por um comprometimento com os dias atuais, por uma crença de que o mundo precisa de manifestações positivas
e que através da nossa arte (e tudo o que envolve o seu desenvolvimento), podemos contribuir por um mundo mais generoso, mais digno,
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Imagem da artista Zoravia
Bettiol com retrato de Mario
Quintana criança ao centro

mais desperto e menos desigual. Por uma viabilidade de produção, por
uma agilidade de circulação, por uma liberdade de criação, por escolhas de linguagens, formas, conteúdos. Também para poder eleger as
pessoas com quem trabalho. Cada vez mais quero estar perto de quem
compartilhe valores e crenças. Mais do que um excelente profissional,
tem que ser uma pessoa de alma boa, transparente, do bem. É um deleite sentir-se à vontade, em casa, confiar. Confiança, essa palavra tão
preciosa, mágica, que nos aproxima da essência... Nesta companhia de
solos o que menos acontece é estar sozinha, os ‘bem acompanhados’
são inúmeros, cada trabalho agrega diferentes técnicos, atores, produtores, músicos, escritores, poetas, artistas de diferentes áreas. Entre os
fixos posso citar a ‘partner’ de produção Daniela Lopes e o técnico de
luz, que também faz participação como ator no Pois é, Vizinha...,Leandro Roos Pires. Sem a parceria de uma equipe profissional e comprometida, nada seria possível e fazendo uso de uma frase do filme
Crianças Invisíveis, no capítulo dirigido por Ridley Scott: ‘A amizade
multiplica o bem e divide o mal’...”
A Companhia de Solos & Bem Acompanhados nasceu em 1993, com a estreia de Pois é, Vizinha..., mas só foi
batizada em 2006, com a estreia de Sobre Anjos & Grilos – O
Universo de Mario Quintana.
SOBRE ANJOS & GRILOS
O UNIVERSO DE MARIO QUINTANA
A peça estreou em junho de 2006, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana, na capital gaúcha,
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dentro das comemorações do Centenário do Nascimento do
Poeta. A encenação cumpriu 12 temporadas, sendo 10 em Porto Alegre nos teatros Bruno Kiefer, Teatro Renascença e Teatro
de Câmara e uma no SESC Pinheiros em São Paulo/SP e percorreu vários estados brasileiros (RN, TO, PI, AP, MG, MA,
SE, CE, DF, PB, PE, MS, GO, RJ, SP, PR, SC, RS), participando de temporadas, projetos e festivais nacionais e internacionais, conquistando plateias de todas as idades e de diferentes
classes sociais. Foram 169 apresentações até o fim de julho de
2014. Em sua trajetória, além de inúmeras indicações, o espetáculo recebeu 17 prêmios, entre eles: melhor espetáculo, melhor atriz, melhor trilha, melhor cenário, melhor texto adaptado além de prêmios especiais de júri e júri popular.
No espetáculo definido como épico, lírico, cômico,
poético, a atriz funde a fala, o gesto, a poesia, as artes plásticas e a música para dizer, interpretar e cantar os textos e
poemas de Mario Quintana, revelando não apenas o Mario
confessional e lírico dos poemas, mas sua face pouco conhecida: a das entrevistas e das frases agudas e desconcertantes
que questionam os valores da sociedade, da vida e da morte.
É importante ressaltar que ao encenar este espetáculo, a atriz
e diretora aproxima os espectadores das diversas facetas da
obra de Quintana, investindo na pesquisa de linguagem, potencializando e contracenando com os textos, com a trilha e
com as imagens projetadas em forma de quadros e animações em tela transparente ao fundo do palco. A trilha sonora
original alicerça a obra, caracterizada pela fusão de diferentes estilos e efeitos sonoros, variando entre sons de selva e
da cidade, riffs de guitarra, percussão, música erudita e pop.
Sobre o espetáculo, Deborah só demonstra gratidão
ao poeta e também à vida: “Eu o reverencio a cada apresentação.
Ah, sou tão grata, grata por dizer Mario Quintana, grata por fazer
uso de suas palavras para poder falar tantas coisas que penso e que
acredito serem fundamentais de serem ditas... gênio, ele é um anjo/
gênio/poeta/filósofo. Suas palavras fluem, como ele mesmo escre-
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“Ah, sou tão grata, grata por dizer Mario Quintana, grata por fazer
uso de suas palavras para poder falar tantas coisas que penso”

veu: ‘... minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada
dia e a minha poesia é natural e simples como a água bebida na
concha da mão.’ ele fala para todos! Esse trabalho vai muito além
de mim, ele colabora para expandir o pensamento sobre questões
cruciais do nosso tempo e reafirma a crença no poder da representação cênica como caminho de questionamentos e transformações. E
por isso continuo, com todas as forças e bênçãos, com Sobre Anjos
& Grilos – O Universo de Mario Quintana – que beneficia a
todos, faz bem ao mundo, ameniza esse caos... e novamente repito
suas palavras: ‘Se eu conheço algum segredo é o da sinceridade’!”
A peça vem conquistando plateias de todas as idades
e de diferentes classes sociais, até aqueles que nunca tinham
assistido a uma peça teatral, até os que nunca tinham tido
acesso à obra de Mario Quintana. É um trabalho que contribui para romper o preconceito em relação à poesia.
O espetáculo tem concepção, roteiro, atuação e direção geral de Deborah, com direção dela e de Jessé Oliveira,
cenografia de Zoravia Bettiol, trilha de Chico Ferreti (com
exceção das músicas Ecogliter, de Laura Finocchiaro e Fran172
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co Junior, e trechos das músicas Baleada Noturna, de Lory
Finocchiaro, 4ª Sinfonia de Mahler e Concertos de Brandenburgo n° 4 de Johann S. Bach), voz em off de Paulo José,
iluminação de Jessé Oliveira, Fabrício Simões e Leandro
Roos Pires, com operação de Leandro; produção de vídeo e
animação de Alcir Saraiva, figurino de Raquel Cappelletto,
programação gráfica de Ricky Bols, preparação vocal de Lúcia Passos, orientação corporal de Cibele Sastre, produção
de Daniela Lopes e Deborah e realização da Companhia de
Solos & Bem Acompanhados.
A peça participou, entre outros, dos seguintes festivais, mostras, circuitos e eventos:
• Mostra Porto Verão Alegre - POA/RS - de 2006 a 2014
• Mostra Solos de Teatro no SESC Ginástico - Rio de Janeiro/
RJ - 2013
• 1º Festival de Teatro de Maringá - Maringá/PR - 2012
• VI Semana de Teatro no Maranhão - São Luis do Maranhão/
MA - 2011
• 1º Festival Sergipano de Teatro - Aracaju/SE - 2011
• 4º Festival CCBN de Artes Cênicas - Fortaleza/CE - 2010
• 19º FIG - Festival de Inverno de Garanhuns - Garanhuns/PE
- 2009
• 10ª Mostra SESC Cariri de Cultura - Crato/CE - 2008
• Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro Brasília/DF - 2008
• Diálogos Cênicos Brasil-Espanha - Linguagens Híbridas Centro Cultural São Paulo - São Paulo/SP - 2008
• 14º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos - Recife/PE 2008
•
35° FENATA - Festival Nacional de Teatro - Ponta Grossa/
PR - 2007
• 39° FILO - Festival Internacional de Londrina - Londrina/PR
- 2007
• XIV Festival de Teatro de Florianópolis Isnard Azevedo Florianópolis/SC - 2007
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Sobre Anjos & Grilos teve 169 apresentações entre 2006 e 2014

• Goiânia Em Cena - Festival Internacional de Teatro Goiânia/GO - 2006
• Circuito SESC Rio Grande no Palco - 05 cidades do RS - 2006
• 13° Porto Alegre Em Cena - Festival Internacional de Teatro POA/RS - 2006
• 14º Feira do Livro de Ribeirão Preto - Teatro Pedro II Ribeirão Preto/SP - 2014
• 1º Encontro de Poetas da Amazônia - Macapá/AP - 2011
• Aniversário Centro Cultural Banco do Nordeste - Juazeiro
do Norte/CE e Sousa/PB - 2009

Uma das críticas mais generosas e esclarecedoras tecidas ao espetáculo veio do poeta, crítico de arte, escritor,
ensaísta e tradutor Armindo Trevisan:
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“Começo pelo óbvio ululante: és uma atriz natural, de estonteante versatilidade! Sabes ser natural sem apelar para momices
e trejeitos, que debilitariam tuas performances. Sabes ser natural
porque faz parte de tua ‘natureza’ seres o que és: uma esplêndida e
deliciosa bufa – no mais alto sentido da expressão, e uma atriz dramática, quando o texto te impõe a reflexão, e a emoção do texto te
sugere uma adequação controlada pelas nuanças da emotividade...
Adorei teu critério na escolha dos poemas de Quintana. Optaste
– e pela tua seleção te felicito com veemência – por um viés inédito: – o do lirismo agudo, por vezes, metafísico, cá é lá surrealista,
porém sempre comunicativo do Grande Poeta, por sua denúncia do
burguesismo da sociedade, por seu nonsense impregnado de verdadeiro Humanismo. Esse nonsense acaba varrendo do palco – e da
memória e imaginação dos que assistem aos shows, a hipocrisia,
as falsas pompas do status, a onipotência do dinheiro... Fazes rir
os espectadores por fora, e os fazes chorar por dentro, uma vez que
as lágrimas que Quintana provoca nunca são lágrimas de umedecimento de pupilas: são lágrimas de coração que não se rende à
mediocridade da vida cotidiana... (...) Parabéns, parabéns, querida
Deborah! Que Deus te ajude a divertir e a conscientizar o público,
a semear-lhe, como quem está brincando com o fogo, nas mentes
e corações, o que de melhor existe na nossa condição humana: a
solidariedade, e o amor ao próximo. A Arte não é moralista, nem
precisa disso. A Arte é uma ética, e nos seus mais puros momentos
nos sugere que Deus existe...”
Na sua crítica semanal no Jornal do Comércio, em 21 de
julho de 2006, Antonio Hohlfeldt não pôde deixar de registrar o fato de Deborah ser uma das maiores intérpretes do teatro gaúcho: “...Sabidamente, Deborah é reconhecida como umas
de nossas maiores intérpretes... Coloca-se sempre novos desafios,
predominantemente em espetáculos-solo, quando trabalha enquanto atriz; mas não foge da própria direção de cena, como ainda recentemente aconteceu com Tchekov, com extraordinário resultado... obrigado, Deborah, por permitir que teu Mario também seja
nosso. E obrigado por evidenciar que a poesia é, verdadeiramente,

A arte transformadora

175

uma experiência universal, como bem comprovas com teu belo e
sentido espetáculo.”
O jornalista Renato Mendonça, do jornal Zero Hora
(7/07/2006), aponta a versatilidade de Deborah como uma
das suas marcas e que ficam evidentes na montagem: “... Dizer que existe apenas Deborah Finocchiaro em cena é simplificar:
uma das atrizes mais versáteis de sua geração, ela canta, vai da
femme fatale à menininha ingênua com um olhar, e faz funcionar
muito bem a interação com a tela no fundo do palco... Sobre Anjos
& Grilos é uma das melhores homenagens que Quintana poderia
receber: aposta na emoção, exibe habilidade e arrisca na forma.”
O ator, radialista e jornalista Maneco Nascimento, de
Teresina/PI exalta a graça de Deborah no espetáculo: “Um
raio fulminante de luzes e dramaturgia varreu o solo do palco...
esteve cheia de graça, alegria e virtuose mimetizada entre obra e
artista quintaniano, a atriz Deborah Finocchiaro que não deixou
sobra de não entendimento, nem sombra de falha de compreensão
das falas de Mario... A iluminação grave para feitos e efeitos de
técnica invejável... Sons, luzes, imagens animadas, signos e siglas
poéticos, emblemas e ilustrações de natureza criativa em mímesis
da humanidade experimentada, um luxo de concentrado ato dramático eficaz... Definem para acertos de contas, a performance inteira de Deborah, em poeta feito forma vívida, e a equipe fechada
que assina como Companhia de Solos & Bem Acompanhados...”
O poeta e editor de artes da revista e do jornal Fala
Brasil, Zé Augustho Marques não deixa por menos e elogia
a divindade do trabalho da atuação de Debi: “... com sua força
divina de atriz... naquela noite que celebrou o caminho da construção entre o texto falado e o gesto escrito, reescreveu o que por ali já
havia sido escrito pelo Mario cantando seus Quintanares... O Poeta!
Com todas as vozes de Deborah... Dançando, pulando, balançando
sonhos como criança montada sobre um ‘cavalo de fogo’ emprestado
pelo poeta como sonho dentro do sono...”. O blogueiro Guilherme
Nervo, do www.percebeoteatro.blogspot.com (28/01/2010)
ressaltou a coragem do trabalho de Deborah: “... uma das atri-
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zes mais corajosas que eu tive a honra de assistir e conhecer... assim
montando essa lufada de esperança na vida que é Sobre Anjos &
Grilos... As gravuras inspiradas no universo do poeta são impecavelmente projetadas, explosões de cores dando forma aos poemas...”.
A crítica do centro do país também se rendeu ao delicado e profundo trabalho de Deborah com a obra de Quintana. Para Dirceu Alves Jr., da Veja São Paulo (5/09/2007),
a desenvoltura da atriz neste trabalho é surpreendente: “A
atriz, com surpreendente desenvoltura, interpreta parte da obra
de um dos nomes mais representativos da poesia brasileira. Criativas ilustrações projetadas e uma contagiante trilha sonora se fundem à energia de Deborah para recriar com graça o imaginário de
Quintana”. O crítico Jefferson Del Rios (Maio de 2007) destaca
uma sensação nova após assistir ao espetáculo: “Há algo de novo
acontecendo quando uma atriz levanta numa ovação 900 pessoas
de um teatro lotado. Deborah envolveu uma multidão de jovens na
descoberta de um outro Mario Quintana além da imagem clássica
do poeta solitário das coisas simples. Surgiu um Quintana maior
e mais profundo, assim como - uma vez mais - surgiu a chama do
talento apaixonado de Deborah Finocchiaro.”
No importante evento Diálogos Cênicos Brasil-Espanha – Linguagens Híbridas que aconteceu no Centro Cultural São Paulo em São Paulo/SP no ano de 2008, foram escolhidos quatro espetáculos representando a Espanha e quatro
representando o Brasil, entre eles estava Sobre Anjos & Grilos.
Lá, o jornalista José Henríquez, de Madrid, assistiu à apresentação e escreveu na Revista Primer Acto, cuadernos de investigación teatral, em dezembro de 2008:
“... En un despliegue corporal, gestual y vocal notable, la
actriz compone un rico mosaico de la vida y los escritos del poeta
Mario Quintana... el montaje consigue una fluida fusión de narración, canción e imágenes, en una rica interacción con una creación
videográfica de pintura en animación de Zoravia Bettiol, que crean
un mundo fantástico y risueño, entre expresionista y ‘naif’...”
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Edgar Marra
Ramani Silva

Peça revela não apenas o Mario confessional e lírico dos
poemas, mas sua face pouco conhecida
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O jornalista Carlos Gil Zamora, assistiu ao espetáculo no festival Cena Contemporânea, de Brasília/DF, e teceu
o seguinte comentário na revista Artez, de Bilbao/Espanha,
em setembro de 2008:
“... la magnífica actriz y directora Deborah Finocchiaro se
acerca al mundo poético de Mario Quintana para ofrecer en Sobre
Anjos & Grilos o Universo de Mario Quintana un espléndido
trabajo unipersonal en donde la calidad interpretativa, la potencia
poética de las palabras de Quintana y un bello trabajo audiovisual
ilustrativo van creando un campo artístico realmente cálido, cercano, que te interpela, te hace participar.”
Neste 2006, Deborah atuou em dois curtas-metragens:
A Hora do Guará, dirigido por Gilson Filho, e Maldita, de Luís
Mário Jobim Fontoura, Fabio e Ian. Ministrou a oficina Espontaneidade e Desenho no Espaço, primeiramente no Janeiro Brasileiro de Comédia, em São José do Rio Preto/SP, depois o 13º

Atriz em toda a sua entrega para interpretar
os poemas de Mario Quintana
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Porto Alegre em Cena e no 1º Festival de Teatro de Piracicaba
– 1º Fentepira. Neste período, Deborah fez a apresentação do
evento dos Pequenos Embaixadores da Paz do projeto social
Tim Música nas Escolas, realizado no Teatro Sancho Pança, em
novembro, durante a 52ª Feira do Livro de Porto Alegre, bem
como a Noite de Premiações Concursos do Sintrajufe, no Café
Concerto Majestic, da Casa de Cultura Mario Quintana; o cerimonial do Dia do Médico, no Hospital Moinhos de Vento e do
show A Poesia e a Música Regional Contemporânea, no Teatro
Renascença em parceria com o poeta Luiz Coronel.

2007

O ano de 2007 marcou o trabalho de supervisão cênica de dois interessantes espetáculos de dança-teatro. O solo
Memórias e Pinturas, com direção, coreografia e atuação de
Luciano Hoeltz, e Beatriz – a Beleza e a Tristeza, com concepção, roteiro, interpretação e direção de Fernanda Carvalho
Leite e a participação do bailarino Eduardo Severino.
“O conceito deste título ‘supervisão cênica’ (poderia ser
também ‘conselheiro cênico’), parte do princípio de lapidar a concepção do outro, de contribuir para uma ‘organização’ cênica. Em
ambos os trabalhos me concentrei em colaborar com a performance dos atores/bailarinos, potencializar suas ferramentas e reforçar
suas ideias mais do que ocupar-me do espetáculo como um todo.
A direção era assinada por eles e esta era justamente a proposta.
Gosto muito de ser o ‘olho de fora’, é um grande aprendizado e é
sempre um prazer ver os diferentes processos, o crescimento, as infinitas possibilidades, as escolhas... o trabalho cooperativo é sempre
enriquecedor.”
Este ano também marcou a apresentação do espetáculo Sobre Anjos & Grilos – O Universo de Mario Quintana em diversos festivais do país e um grande número de premiações
nestes eventos como os prêmios de Melhor Espetáculo, Melhor Atriz, Melhor Texto Adaptado além do Prêmio Especial
do Júri para Zoravia Bettiol no 2º Festival Nacional de Teatro
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de Campos dos Goytacazes/RJ (Fenat); os prêmios de Melhor Atriz e Júri Popular, no 35º Festival Nacional de Teatro
de Ponta Grossa/PR (Fenata); de Melhor Espetáculo, Melhor
Cenário, Melhor Trilha Sonora e Melhor Atriz no XVI Festival Nacional de Teatro Isnard Azevedo, de Florianópolis/
SC; e de Melhor Atriz no VII Festival de Teatro de Resende/
RJ. Nesta mesma época, Deborah recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Prêmio Quero-Quero SATED/RS, relativo aos
espetáculos apresentados em 2006.
Sobre a apresentação de Deborah no Festival Isnard
Azevedo, o crítico do jornal O Estado (14 e 15/04/2007), Henrique Ungaretti ressaltou: “A melhor qualidade da apresentação
da criadora de Sobre Anjos & Grilos no Isnard de Florianópolis,
não foi a combinação de talento e treinamento, mas a humanidade que demonstrou diante de um artista maior. Na encenação de
quinta-feira, o que brilhou foi o universo encantador do poeta de
Porto Alegre”.
No mesmo festival, a jornalista Karine Ruy no texto
Devaneios da Alma do Poeta (Diário Catarinense, 14/04/2007)
também exaltou as qualidades da peça: “...O espetáculo foi,
provavelmente, o mais ousado desta edição do Festival Isnard
Azevedo... A começar pela opção de Deborah em reler um ícone
da literatura brasileira... O Quintana presente na montagem da
Companhia de Solos e Bem Acompanhados (RS) é o Mario Quintana lido por Deborah Finocchiaro. É esse olhar único, individual,
a garantia da atriz sugerir, sem medo de excessos ou lacunas, os
diferentes estados de espírito do poeta em seus instantes de criação,
muito além da imagem pacata... E assim, dançando, pulando corda
ou beijando a máquina de escrever, Deborah faz do espetáculo um
poema em movimento...”.
Em 2007, Deborah seguiu ministrando a oficina Espontaneidade e desenho no espaço, no XVI Festival Nacional de Teatro de Florianópolis Isnard Azevedo e em outros
festivais e cidades pelos quais passou, além da oficina de
Teatro para os funcionários da AGROGEM no programa
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de treinamento da empresa, que foi realizado no Hotel Vila
Ventura, em Viamão/RS. Criou e dirigiu a peça Os Caçadores
de Riscos com os funcionários da empresa Albarus e novamente apresentou o evento Pequenos Embaixadores da Paz
do projeto social Tim Música nas Escolas, realizado no Teatro
Sancho Pança durante a 53ª Feira do Livro de Porto Alegre.
Neste mesmo ano, a atriz foi a protagonista do curta
metragem Stress, sob direção de Karine Emerich, exibido no
especial Histórias Curtas da RBS TV.

2008

Histórias de um Canto do Mundo
“Tudo começou em 1998, quando eu buscava incansavelmente textos para um novo espetáculo, parti para os contos
universais, depois para os brasileiros, dos brasileiros para os
gaúchos... Nesse meio tempo o encontro com Dedé Ribeiro e sua
pesquisa sobre histórias de Porto Alegre. Pronto, aí estava a proposta: De Caso com Porto Alegre. No palco os músicos Edinho
Espíndola, Amauri Yablonovski, Julio Rizzo e eu, a direção eu
dividia com Dedé Ribeiro, ela e o Renato Mendonça escreviam
os textos (muitos deles pesquisados pela própria Dedé e também
por Fabio Zimbres). Era uma proposta arrojada, seriam dois espetáculos com duração de 60 minutos, com seis histórias cada e
cada uma delas teria uma música especialmente composta (entre
os compositores convidados estavam Léo Henkin, Bebeto Alves,
Laura Finocchiaro e Totonho Villeroy). Ensaiamos, criamos músicas e cenas, nos divertimos... Porém esse foi mais um daqueles
projetos que por força do destino (e também por não termos conseguido financiamento) não se realizam, mas foi ele que originou
um extenso projeto que se concretizou, teve vários formatos e que
realizamos até hoje. Para isso, o encontro com Rosina Duarte foi
fundamental. Aproveito para dizer o quanto admiro e gosto de
Rosina, uma jornalista, pesquisadora, escritora e mais que tudo
um ser humano divino, com tudo de bom que possa significar a
palavra ‘ser humano’. Ela é de uma humildade, de uma beleza...
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Uma das pessoas mais lindas que tive a sorte de conhecer! Bem,
a primeira versão aconteceu em 2001: um show com Cau Netto,
Edinho Espíndola e eu, em que tocávamos e contávamos histórias
de Porto Alegre e Rio Grande do Sul escritas pela Rosina, o nome
era Nossa Histórias. Depois em 2006 fiz a versão solo e chamei
o Elcio Rossini para dividir comigo a direção, fizemos algumas
apresentações na sala Álvaro Moreyra com a trilha pré-gravada e com Iluminação do grande parceiro Fabrício Simões. Nesse
meio tempo me juntei com a queridíssima e competente produtora
Elisete Idalgo e fizemos o projeto do FUMPROARTE para o CD
e para a montagem do novo espetáculo solo, que agora ganhara
o título de Histórias de Um Canto do Mundo – Memórias de
Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, nos inscrevemos no edital
da Funarte de Teatro Myriam Muniz. Não é que ganhamos?
Os dois?!!! Ô vida... é assim, isso me lembra novamente Quintana: ‘Há ocasiões em que não consegues nada, nem um sorriso,
outras em que consegues tudo, até cartas de recomendação. Não
te queixes, nem te gabes. Era que os anjos estavam brincando
de rapa-bota-tira-deixa... E a tua história quotidiana é tecida ao
acaso dos lances...’. A mais recente versão do projeto é a peça/
show em que divido o palco com o Edinho e com a amiga e mega
cantora Ana Krüger. Com esse formato fomos contemplados pelo
FAC (Fundo de Apoio à Cultura) e estaremos apresentando em
novembro desse ano de 2014, juntamente com oficinas de formação, sete espetáculos em escolas da periferia da cidade de Porto
Alegre, Canoas e Esteio, além de uma apresentação para deficientes visuais. Histórias de um Canto do Mundo – Memórias
de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, é como um cartão postal
ao vivo... Bendito projeto! Por falar em bendito, cabe ressaltar o
trabalho da amada Elaine Regina como assistente de direção na
maioria das nossas versões.”
Este projeto não se detém na exposição de reminiscências e curiosidades históricas de Porto Alegre e do Rio
Grande do Sul. Resgata o passado histórico, extraído de dentro dos livros, jornais e transmitido oralmente, reunindo con-
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Fotos Lu Mena Barreto
O espetáculo solo estreou em 10 de abril de 2008, na Sala Álvaro Moreyra

tos urbanos, grandes crimes, episódios ocultos, lendas, fatos
curiosos e costumes. Numa linguagem artística que concilia
literatura, música, teatro e memória, transmite o espírito de
um povo e de um lugar, unindo autores e compositores do
passado e contemporâneos.
“... essas histórias se transformam em uma viagem às entranhas deste povo meio xucro, meio indomável, como elas. São
histórias para não dormir. Histórias para despertar o sentido, mais
do que o conhecimento, sobre um canto do mundo chamado Rio
Grande do Sul.”, segundo Rosina Duarte
Fazem parte do projeto Histórias de Um Canto do
Mundo, o espetáculo solo com a atriz Deborah Finocchiaro
(contemplado pelo Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz com patrocínio Petrobrás), show musical com Deborah,
Cau Netto e Edinho Espíndola, um CD (financiamento Fumproarte) encartado em livro bilíngue (português e espanhol)
editado pela Tomo Editorial, um “pocket espetáculo” que
tem como objetivo compartilhar com o público a experiência
do processo criativo e a fusão de linguagens e uma peça/
show, com Ana Krüger, Deborah e Edinho.
Partindo de pesquisa e textos realizados pela jornalista Rosina Duarte (idealizadora do jornal Boca de Rua), em
parceria musical com Cau e Edinho, Deborah concebeu, di186
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rige, interpreta, toca violão e canta nos diferentes formatos
do projeto, que tem versão em CD e trata de fatos históricos
e costumes emblemáticos da cultura de Porto Alegre e do
Rio Grande do Sul. Além dos elementos textuais e dramatúrgicos a narrativa musicada percorre estilos como hip hop,
música eletrônica, carnavalesca, MPB, pop rock, milonga,
ambiências de áudio e efeitos de voz.
O espetáculo solo, com financiamento do Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2007, estreou na quinta-feira, 10 de abril de 2008, na Sala Álvaro Moreyra. O lançamento do livro/CD foi no dia 15 de abril no Dhomba. O CD
teve participação de Cau Netto (direção musical, arranjos,
mixagem, e teclados), Deborah Finocchiaro (arranjos, voz e
violão), Edinho Espíndola (arranjos, bateria e percussão) e
os convidados: João Vicente (acordeon), Zé Natálio (baixo),
Álvaro Lutti (violão), Meninas Cantoras de Nova Petrópolis

Toda a energia e a versatilidade de Deborah em Histórias de um Canto do
Mundo - Memórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul
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Luis Abreu
Equipe do espetáculo: Cau Netto, Rosina
Duarte, Deborah e Edinho Espíndola

(vocais) e Laura Finocchiaro (vocais). Além das histórias escritas por Rosina Duarte, fazem parte desta obra um trecho
da música Semeadura, de Vitor Ramil e José Fogaça, trecho
do poema Antônio Chimango, de Ramiro Barcellos (que assinou a obra com o codinome Amaro Juvenal), “Canção para
Julieta”, de Laura Finocchiaro, que divide a autoria da letra
com Cláudia Shapira, os poemas Pacto Social, de Orlando
Mazzini Silva e Gaudêncio Sete Luas”, de Luiz Coronel e
Marco Aurélio Vasconcelos, a música “Onde Está Minha Janela”, de Léo Henkin com letra de Léo, Dedé Ribeiro, Renato
Mendonça e Deborah Finocchiaro e a faixa bônus Celebração, música de Edinho Espíndola e letra de Nelson Coelho
de Castro. A concepção musical é de Cau Netto, Deborah
Finocchiaro e Edinho Espíndola.
A peça teve apresentação também durante o Palco Giratório Sesc-RS 2008, no dia 21 de maio, no Teatro do Sesc.
Na matéria Cada Vez Mais Gaúcha, do Jornal do Comércio (21 e
22/05/2008), o jornalista Hélio Barcellos Jr. (autor do primeiro livro da série Gaúchos em Cena com a atriz Sandra Dani e
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falecido em 2011) destaca que “Mais gaúcha do que nunca, Deborah Finocchiaro continua inventando projetos que falam sobre o
Rio Grande do Sul”. Falando sobre os outros dois espetáculos
de destaque da Companhia de Solos & Bem Acompanhados,
Hélio ressaltou que Sobre Anjos & Grilos já tinha dois anos de
estrada e em 2007 fez turnê por oito estados do país, e que
Pois é, Vizinha... realizara no sábado anterior, 17 de maio, a
sua 500ª sessão no Sesc Gravataí. Ao falar das origens de Histórias de um Canto do Mundo, o jornalista contou no texto que
uma das lendas, fatos históricos e memórias do espetáculo/
livro/CD tinha a ver com um chimarrão, que ninguém compra, pois é servido de graça: “A ideia de montar um espetáculo
com essa temática, segundo ela, tem uns dez anos. Tudo começou
com um texto chamado Julieta do Broderi, escrito por Dedé Ribeiro
e Renato Mendonça. Depois coisas começaram a acontecer, criando
o caminho.”, escreve Hélio, lembrando que ela foi convidada
para participar da comissão de jurados da 21ª Moenda da
Canção, em Santo Antônio da Patrulha, quando começou a
pegar gosto pelo mate e por estas histórias. “Depois veio o encontro com Rosina Duarte e com os músicos Cau Netto e Edinho
Espíndola, além da atriz Elaine Regina, explica Hélio...”.
Em 2012, o projeto ganhou mais um formato, o de
peça/show. Desta vez, Deborah dividia o palco com Edinho
e a excelente música, Denise Fontoura. Entre as apresentações, duas aconteceram na Sala Álvaro Moreyra, dentro das
comemorações do aniversário de Porto Alegre.
Além dos poemas e músicas, fazem parte do roteiro
as histórias: Os Guaranis (a saga da migração até o extermínio das nações indígenas), Homens Invisíveis (há mais de três
mil anos, viveram na região homens primitivos), Chimangos
e Maragatos, O Hino (a controvertida história do hino RioGrandense), A Forca (sobre a Igreja Nossa Senhora das Dores), História de Julieta (um casal de adolescentes que, após
assistir ao filme Romeu e Julieta, passa a acreditar que está
predestinado como os personagens de Shakespeare), O Lin-
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guiceiro (o pavoroso caso da Rua do Arvoredo, onde o assassino roubava e matava suas vítimas transformando-as em
lingüiças), Carnaval (em 1832, pular Carnaval em Porto Alegre dava oito dias de cadeia!), Os Bondes Puxados a Burro (que
circularam em Porto Alegre de 1873 até 1908) e O chimarrão.
Em maio de 2008, o espetáculo participou do projeto Rio Grande no Palco do Sesc/RS, passando por cidades
como Farroupilha, Erechim, Santa Cruz do Sul, Lajeado e
Pelotas, culminando o giro no dia 21 do mesmo mês com
a apresentação em Porto Alegre, já pela edição estadual do
festival Palco Giratório Sesc, no Teatro do Sesc.
Em setembro, foi apresentado na 15ª edição do Porto Alegre em Cena. Quando assistiu ao espetáculo no Em
Cena, o crítico uruguaio Jorge Arias, do jornal La Republica,
destacou que já a conhecia o espetáculo Sobre Anjos & Grilos
e que Histórias era uma agradável surpresa: “El terruño que
canta la autora Historias de um Canto do Mundo (literalmente
Historias de um rincón del mundo) es Rio Grande do Sul y
en particular Porto Alegre: su estilo es, según los temas, actual y
militante, lírico, trágico a veces, dramático, didáctico y reflexivo;
incluye coreografia, música y canciones, algunas de la autora, la
imprescindible información histórica y, por sobre todo, el refinado
y elocuente arte de performer de Finocchiaro, que llena el escenario com su múltiple presencia y algunos aderezos de vestuário y
escenografía que extrae de um baúl mientras habla y canta. De los
espectáculos localres, hasta ahora, ‘História de um Canto do Mundo’ es de los mejores”.
Em outubro, arrancou um comentário entusiasmado
da assessora da Secretaria de Formação, Cultura e Lazer do
Sintrajufe/RS (Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS), Ana Paula Faria: “Não saberia precisar o número
de pessoas do Sintrajufe que já teve contato com o recente trabalho
Histórias de um Canto do Mundo. Porém, posso afirmar que os
tantos que relataram ter visto a peça e ouvido o CD, ficaram emocionados com o rico trabalho de pesquisa da Rosina Duarte e a interpre-
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Cristinne Crisguer

Espetáculo foi apresentado no 15º Porto Alegre
em Cena, em setembro de 2008

tação da Deborah Finocchiaro, tanto no CD quanto no palco. É, sem
dúvida, um trabalho de muito valor por manter viva a nossa história
e, mais ainda, pela originalidade do CD, que é de longo alcance, pois
pode ser levado para muitos outros ‘cantos do mundo’. Mais uma
vez um trabalho de muita qualidade, beleza e plasticidade e que contribui para a formação cultural. Para nós é uma honra e um prazer
sermos parceiros de um trabalho de tanta importância”.
O diretor teatral e coordenador adjunto da Educação
de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação da
Capital em 2008, Paulo Mauro da Silva, também se rendeu ao
belíssimo espetáculo com o qual os alunos da EJA de escolas
municipais foram contemplados em maio e junho de 2008: “Deborah e seu grupo, mesclando teatro, música, humor e emoções apreA arte transformadora
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Projeto contemplou
também um livro
e um CD com as
diversas histórias do
espetáculo

sentaram um olhar particular deste nosso pedaço de terra marcado
pelas ‘façanhas’ do bravo povo gaúcho. O resultado de tudo isto foi um
verdadeiro ‘Mosaico de Histórias’, uma bela ‘Colcha de Retalhos Geográficos’, uma grande ‘Babel Étnica’, onde Deborah, contando e cantando histórias e canções, vai interagindo com o público numa intensa
cumplicidade, onde os fatos históricos e as lendas gaúchas provocam
reflexões agudas sobre questões e valores de nossa história e de nosso tempo como: injustiças sociais, preconceitos, racismo e violência.
O que se vê neste fascinante espetáculo é que Deborah Finocchiaro,
numa performance surpreendente, transita com leveza e agudez pelas
infinitas possibilidades cênicas e dramatúrgicas, que são por ela colocadas de forma brilhante... Foi extremamente gratificante observar
que o público presente no espetáculo, diante de cada uma das cenas e
das músicas apresentadas, sentia-se convidado, provocado, desafiado a
produzir leituras múltiplas, contra lances inesperados, manifestações
plurais, num processo intenso e infinitivo de criação e pensamento...”.
O espetáculo impressionou tanto ao público e a jornalistas que eu mesmo fiz um texto ressaltando as suas principais qualidades: “Deborah acertou em cheio quando criou a figura
do cartão postal ao vivo para definir Histórias de um Canto do
Mundo. O espetáculo é um cartão endereçado de longe, das memórias que não vivemos, direto aos nossos corações e mentes, que recebemos com muita emoção. É didático, é lúdico, é ávido, é moderno...
Deborah me emociona com sua sensibilidade, seu bom gosto estético
e com as suas ideias de perpetuar ainda mais os textos como os de
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Mario Quintana, de Dario Fo e Franca Rame e agora de preservar
e resgatar a nossa HISTÓRIA” (Luiz Gonzaga Lopes, fevereiro
de 2009).
Sobre o CD, uma das principais críticas positivas veio
de Juarez Fonseca (Revista Aplauso, Setembro de 2008): “...
um passo grande à frente, tanto em termos de criação como de
produção. O tal veio é o do teatro-show alicerçado em colagem de
textos e linguagem multimídia. Mas o que importa neste espaço é
destacar que a competência de Deborah pode ser levada para casa:
Histórias de um Canto do Mundo é também um CD e livro (80
páginas recheadas de fotos)... A jornalista Rosina Duarte, autora
dos textos, escolheu temas que enfatizam uma visão social e crítica dessa história, com boas doses de humor. ...Deborah assume os
textos como se estivesse observando as cenas, suas clareza vocal
e maleabilidade dramática são notáveis... irretocável trilha-sonora
criada em parceria com Cau Netto, bamba dos teclados e computadores... Deborah revela-se cantando e tocando violão. Entre as participações, destacam-se a voz linda da garotinha Fê Pouche, o coro
das Meninas Cantoras de Nova Petrópolis, o multimúsico Edinho
Espíndola. Projeto financiado pelo
fundamental Fumproarte.”
O curta Segura na Mão de
Deus, com direção de William Linhaes e Elisa Simczak foi gravado
em 2008 e exibido como episódio
do especial Curtas Gaúchos da
RBS TV em 9 de janeiro de 2010.
Deborah vivia uma personagem
mórbida e engraçada, uma mulher que vive em função de descobrir enterros e velórios para frequentar e quando ninguém mais
morre na cidade, ela e o amigo
coveiro (Elison Couto) resolvem
No curta Segura na
armar uma farsa.
Mão de Deus
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2009

Em 2009, Deborah foi convidada por Lúcia Mattos e
Renato Martins para fazer uma coluna de teatro semanal no
programa BandNews Porto Alegre Edição de Sábado, que vai ao
ar todos os sábados entre 9h e 10h da manhã na Rádio BandNews FM 99,3. Antes de Deborah, a coluna era assinada por
Júlio Conte.
“Quando a Lúcia, a Civa Silveira Silveira (na época ela
era coordenadora de jornalismo da Band News e da Band AM)
e o Renato me chamaram para fazer a coluna de teatro na Band,
fiquei surpresa e me senti muito honrada, mas pensei que não iria
assumir, porque não me interessa fazer crítica de teatro, além do
mais eu vou pouco ao teatro quando estou em Porto Alegre. Viajo
muito e quando estou aqui, geralmente quero ficar em casa, ir ao
cinema, passear... Também seria muita exposição, falar do trabalho
dos colegas (pois certamente eu seria sincera) seria um problema,
a egrégora do ‘meio teatral’, já é naturalmente inflada, nebulosa...
nem pensar! Tem espetáculos maravilhosos, mas outros, por favor... Eles insistiram, afirmando acreditarem que eu seria a pessoa
ideal. Ah... o que fazer? Sabendo, por experiência própria, e reconhecendo o investimento que demanda realizar uma montagem e
por isso, mesmo não gostando, respeito o trabalho de todos, veio a
ideia e propus para eles: fazer um perfil das pessoas, eventos, espetáculos, espaços... eles adoraram a ideia e assim é. Falo de tudo e de
todos, independente do meu gosto pessoal. Tornou-se uma coluna
completamente democrática e isso é bom pra todo mundo, a rádio
é excelente e o programa da Lúcia, onde a coluna está inserida,
tem uma ótima audiência. Depois que elejo sobre o que será, peço
para que a pessoa me mande um texto dizendo o que ela quer que
o ouvinte da Band News ouça, complementando com as informações do seu trabalho. A partir daí crio, organizo o roteiro para que
caiba em 3 minutos. A coluna é gravada por mim, escolhi a bela
introdução da música ‘Time Runaway’ da Lory F. para a abertura e o encerramento em que sempre me despeço com ‘um beijo da
Deborah’. Muitas vezes eu cito trechos de algum texto ou poema...
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é bem flexível. O objetivo é divulgar quem são os que fazem teatro
e dança por aqui, instigar o ouvinte, fazer com que ele queira ver
teatro ou pelo menos que fique curioso. Penso ser essa uma das
minhas contribuições para o teatro local. Tem sido muito positivo
e já se passaram 5 anos!!!”
Até o final de julho já haviam sido veiculadas 257
colunas na rádio do Grupo Bandeirantes. Deborah também
participa ao vivo, por telefone, todas as quartas-feiras, dando dicas de teatro no programa BandNews 2ª Edição, apresentado por Lúcia Mattos, das 18h às 18h40min.
De 7 a 16 de agosto de 2009, Deborah foi debatedora
responsável, junto com Sidnei Cruz, da terceira edição do
Festival Nacional de Teatro de Campo Grande (FestCamp),
no Mato Grosso do Sul, que foi realizado durante oito dias
na capital sul-mato-grossense, com entrada franca e reuniu
grupos como as companhias Pequod e Amok, do Rio de Janeiro; e o Lume Teatro, de Campinas/SP. Esta foi a segunda
vez de Deborah na função de debatedora, pois já havia tido
esta responsabilidade em 2008, em parceria com o diretor
teatral e professor da Universidade Federal da Bahia, Djalma
Thürler. Em 2010, Deborah repetiu a dose na 4ª edição do
FestCamp, novamente com Djalma e desta vez acompanhados pelo ator e diretor Zé Alex.
Deborah participou deste festival pela primeira vez
em 2007, com o espetáculo Sobre Anjos & Grilos – o Universo de
Mario Quintana, a convite de Anderson Lima, curador do festival que havia assistido e se impressionado com o espetáculo em Florianópolis/SC, durante o festival Isnard Azevedo.
A apresentação foi um sucesso. Neste 2007, os debatedores
responsáveis eram o ator e diretor Luiz Carlos Vasconcelos
e o iluminador Jorginho de Carvalho. Quando em 2008, os
organizadores convidaram Deborah para ser debatedora do
festival, a princípio ela não quis aceitar o convite, pois não se
achava apta para a função.

A arte transformadora

195

“No dia em que o Anderson me ligou para fazer o convite,
agradeci e pedi um tempo para pensar. O cachê era bom, mas não
me sentia apta para a função. Na ocasião eu estava com meu grande amigo baiano e ator maravilhoso Lucio Tranchesi (do Sapato
do Meu Tio) e falei a ele que eu não era da área teórica, como
então debateria sobre as peças? Lucio me convenceu dizendo que
era isso mesmo que os debates precisavam, de pessoas ‘da prática’,
que fizessem teatro e que estavam na estrada, que eu tinha muitas ferramentas para enriquecer qualquer debate e etc... Reconheci,
aceitei e foi maravilhoso. Nos três anos que exerci esse trabalho,
aprendi muito, conheci muitos grupos, ganhei novos amigos, assisti dezenas de espetáculos (geralmente eram três peças por dia) e
me diverti. Também tive que temperar o espírito, exercer a ‘sinceridade controlada’ pois tinha o cuidado extremo de não machucar,
diminuir ou desrespeitar ninguém. Digo isso porque já participei
de inúmeros debates em festivais e em alguns vi coisas tão bizarras,
desprezíveis, tantos debatedores arrogantes, que literalmente acabavam com o trabalho dos colegas, e isso é tão feio, tão pequeno, tão
empobrecedor... jamais faria esse papel. Propus então à comissão
organizadora do FESTCAMP – Anderson, Espedito Di Montebranco e Marineide Cervigne (uns queridos que se tornaram meus
amigos) – o seguinte: a conversa, após o espetáculo com participação do grupo e dos espectadores, começaria com uma análise teórica feita pelo meu colega (aliás, excelentes colegas, Djalma, Sidnei
Cruz...) e depois eu ‘analisaria’ mais especificamente o ‘fazer’. Esse
formato deu certo, era um exercício e um prazer. Sempre tinha o
cuidado de contextualizar o espetáculo de acordo com a realidade
de cada grupo. Eu não podia falar do mesmo jeito de uma peça do
interior do Mato Grosso do Sul, de um grupo que estava recém começando da mesma que eu falaria, por exemplo, do Descobrimento das Américas, de Julio Adrião. Meu objetivo era, através de um
bate papo horizontal, compartilhar, abrir espaços de cumplicidade,
aproveitar a oportunidade para crescermos juntos, para pensarmos
o fazer teatral de forma mais sincera, para que a experiência de um
pudesse contribuir para a transformação da experiência do outro e
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principalmente, no caso dos mais novos, incentivar o ator, o diretor e a equipe a seguirem em frente.”
Em 2009, foi o ano em que Deborah desenvolveu o
roteiro e a direção de Crack – Queimando a Vida (no mesmo
formato e com a mesma equipe das peças sobre “saúde, prevenção e informação através do teatro” que citamos no ano
de 2004 – que tratam com humor e leveza assuntos de abordagem delicada). Essa montagem trata da pesada droga,
mas sem o aspecto criminalizante como detalha este trecho
final do texto:
Assistente 2 – O Crack não pode ser tratado como crime.
É uma droga pesadíssima...e com certeza também é o reflexo do
descaso, da exploração, da desigualdade e da injustiça social!
Doutora - Gente, nós temos que nos informar, conversar
sobre isso, se alguém aqui é usuário ou tem um parente ou amigo
que usa o crack, conversem sobre isso com quem vocês confiam...
Assistente 1 – E devemos nos informar, cobrar dos
governos dos políticos, dos deputados, vereadores... cobrem dos
seus governos!!!
Assistente 2 – e cuidem dos seus familiares, seus amigos...
cuidem-se... pq a vida é uma dádiva!
Leia trechos da música “Tô Crack”, de Deborah Finocchiaro, que também faz parte do roteiro da peça:
“Tô crack tô queimando a vida
Tô crack não aguento mais
Tô crack já não resta nada
Tô crack não encontro a paz
Eu conheci quando ainda era menina
Um amigo me deu pra provar
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Provei e logo destruí família
E o inferno veio me habitar
Quero voltar não consigo
Quero parar não consigo
Vem me ajudar
Tô crack tô desesperado
Quero pedra me dá pra fumar
Em troca dou meu corpo e alma
Você escolhe pra mim tanto faz
Tô crack vendi minha filha
Numa ilha vou me transformar
E o transtorno de fumar a vida
Minha vida acabei de queimar
Tô crack tô me escabelando
O crack não me deixa mais
Tô crack quero a minha vida
De volta, vai me deixa em paz
Quero voltar não consigo
Quero parar não consigo
Vem me ajudar...”
No cinema, Deborah personificou a voz de um dos
personagens do curta de animação O Retorno de Saturno, de
Lisandro Santos, da Cartunaria Desenhos. O filme foi exibido no projeto Histórias Curtas da RBS TV, no sábado, 17 de
outubro de 2009.A divertida trama mostrava o conflito de um
personagem que se tornava vítima do trânsito astrológico.
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Neste ano, a atriz também participou da leitura dramática O Homem e a Mancha, de Caio Fernando Abreu, com
Marcos Breda no Beco, em Porto Alegre, e dos CDs 100 Shakespeare e Palmas para o
Teatro (encartado no
livro em comemoração ao lançamento
do Teatro Bradesco,
em São Paulo), ambos
organizados por Luiz
Coronel.
Deborah também foi mestre de cerimônias de dois grandes eventos realizados
no Rio Grande do Sul.
Deborah com Luiz Coronel, o parceiro de
O primeiro foi o anirecitais, saraus, CDs e outras façanhas
versário de 50 anos
das Lojas Colombo,
com produção da Estação Elétrica, no Teatro do Sesi, em Porto
Alegre. Também no Sesi, mas em Caxias do Sul, foi apresentadora do Festival de Talentos da instituição.

2010

Em 2010, Deborah dirigiu o espetáculo Pescar Nossas
Histórias para o Projeto Pescar, com roteiro e atuação dela
e de Elaine Regina, a partir relatos escritos por integrantes
do projeto que retratavam a situação das comunidades de
baixa renda onde buscavam as crianças e adolescentes para
participar do programa. Histórias de miséria, de violência
física e verbal, de fome, de dívidas, e das transformações
que estas crianças e adolescentes tiveram quando ingressaram no projeto. A peça inicia retratando o entorno dessas
comunidades:
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CENA 1 - Descrições
D - O bairro não tinha pavimentação,
E - ruas de chão batido
D - casa de chão batido
E - peças com assoalho
D - peças sem assoalho
E - esgoto a céu aberto,
D - energia clandestina,
E - casas construídas com sobras de placas de propaganda
política,
D - casas construídas com papelão
E - casas construídas com latas de azeite
D - casas construídas com qualquer coisa...
E - banheiro na rua sem eletricidade,
D - em dias frios o banho era de bacia, com água
esquentada no fogão.
O espetáculo foi apresentado durante os seminários
da Fundação Projeto Pescar e outras atividades da rede. O
projeto Pescar é uma franquia social, presente em dez estados brasileiros e no Distrito Federal, que promove a aprendizagem básica para o exercício de uma profissão.
O texto criado por Deborah e Elaine é muito forte, mas
alerta para o que vem ocorrendo com estas famílias, sem que
haja uma interferência maior das autoridades, como exemplifica este trecho do roteiro sobre violência física:
CENA 8 - Violência Física (relatos de crianças)
Deborah - O ex-namorado da minha mãe jogou ácido na
mão do meu irmão pra ele não pegar o dinheiro.
Elaine - Foi a minha mãe que “encostou” o cigarro na
minha perna.
D - O tio passou a mão embaixo da minha saia.
E - A minha mãe deu banho no mano e ele morreu na bacia.
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D - Me escondi embaixo da casa porque ela tava com a
faca. Queria cortar minha orelha porque eu não ouvi quando ela
chamou....
Neste ano, Deborah trabalhou com Coral da Sogipa,
conduzindo uma oficina e assinando a direção cênica do show,
Tributo aos Beatles, que teve a direção musical e regência de
Luciano Lunkes. Em outro evento musical, o Sarau Beatles, em
benefício do Instituto do Câncer Infantil, também organizado
por Luciano e realizado na Sogipa no mês de julho, Deborah
participou cantando e tocando a música Come Together, dos
Fab Four de Liverpool, para um público de mais de 500 pessoas. Além do Coral da Sogipa, participaram outros convidados
como Andrea Cavalheiro, Simone Rasslan, Daniel Germano,
Fredi Ritter, além das bandas The Pipes e The Youngles.
A atriz também dirigiu o espetáculo de mágica Não é
Festa de Criança, com os mágicos Juan & Thibau. Juan Araújo
foi campeão gaúcho de mágica, especialista em Mágica com
Humor. Foi um dos fundadores da Associação de Mágicos
do Rio Grande do Sul; professor na formação de novos mágicos e membro da Sombra – SOMBRA – Sociedade Mágica
do Brasil (peculiar grupo com 13 integrantes, afiliada à Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas); integrante
do grupo Magiarte e compõe com Rick Thibau a dupla Juan
& Thibau.
Rick Thibau é especialista do mentalismo – arte cênica que lida com os poderes da mente. Ele guia experiências
misteriosas em espetáculos e eventos dentro e fora do Brasil. Atende clientes empresariais. É aficionado pela herança
histórica, construção e interpretação do ilusionismo. Desde
2005, é membro da Sombra e foi 1º lugar em Mágica de Proximidade, no Congresso Brasileiro de Mágicos, realizado
em 2006, em Barueri/SP. Participa de congressos, festivais
culturais e encontros como a Blackpool Magic Convention
(Inglaterra) e Congresso Argentino de Ilusionismo.
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A direção cênica de dois mágicos: Juan Araújo e Rick Thibau

“A primeira vez que assisti ao show de mágica do Juan e
do Thibau, em Campo Grande/MS, fiquei impressionada, eles eram
(e são) incríveis, geniais. Ao final fui parabenizá-los, eles já conheciam meu trabalho – inclusive o Juan, que é Uruguaio, mora
em Porto Alegre – e me perguntaram se eu gostaria de dirigi-los!
Claro que sim! Logo eles foram contemplados com um prêmio da
Funarte e me contrataram, foi uma experiência maravilhosa, entrar nesse universo da mágica, ainda mais com esses caras talentosíssimos. Um dia Thibau me pediu para dar uma dica de um lugar
onde ele pudesse testar seu novo trabalho de ‘mentalismo’, indiquei
o ‘Espaço Improviso’ no MEME. Fomos juntos pra lá, eu nunca
tinha visto nada igual, além do domínio total da cena, ele adivinhava as palavras, os desenhos, os nomes e apelidos de infância
dos espectadores (ele não conhecia ninguém que estava lá, ele é de
Campo Grande e tem pouquíssimos conhecidos por aqui). Na saída
eu estava chocada e falei: O que é isso, Thibau??? Faz comigo,
adivinha o nome da minha amiga de infância! E não é que o cara
adivinhou?!!! É... Existem mais coisas entre o céu e a terra do que
sonha a nossa vã filosofia... Para fazer a luz do espetáculo Não é
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Márcio Silva Bohrer

Festa de Criança chamei outra excelente profissional, a querida
amiga da família marga Ferreira. Lotamos o teatro do SESC. O
público ficava vidrado e eu também... ”
No cinema, Deborah atuou no longa Cromossomo 21,
com a direção de Alex Duarte. O filme ainda não estreou por
ser uma produção independente, produzido de forma cooperativada com apoio de pequenas e médias empresas, rifas, pedágios, ou seja, sem nenhuma lei de incentivo. Foram
gastos R$ 60mil, mas para finalizar o longa, o diretor Alex
Duarte e a parceira, a produtora Galo de Briga de Filmes,
precisam fazer a correção de áudio e captar recursos para
a transformação da obra em 35mm e para a distribuição. A
história trata de Vitória (Adriele Pelentir), uma garota que
faz faculdade, toca piano, pratica natação, mas que possui
um cromossomo a mais e isso fez com que ela nascesse com
síndrome de down. No seu destino, cruza com Afonso (Luís
Fernando Irgang), um garoto sem a síndrome. O envolvi-

A alegria de contracenar com a atriz Adriele Pelentir em Cromossomo 21
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mento desperta na menina down a independência e a sexualidade, e na sociedade um questionamento sobre o envolvimento deste “casal fora dos padrões”. No elenco, além de
Deborah, está Marisol Ribeiro, Suzy Aires, Fernanda Honorato, Fernando Barbosa e Fernanda Ávila.
“Participar de Cromossomo 21 foi mais um trabalho que
preencheu meu espírito, meu coração. Conviver com aquelas pessoas com síndrome de down de forma tão intensa, foi de um prazer
indescritível. Ganhei grande amigos, o Fernando, Adriele... queridos, doces, ingênuos, puros, sinceros... como temos que aprender
com eles... Além de testemunhar a coragem do Alex, sua força, persistência, bravura e principalmente sua amorosidade. Soube agora
que Alex está com a Lei Rouanet aprovada. Estamos na torcida
para a finalização desse filme que com certeza fará diferença e tocará na alma de muitas pessoas...”
O Grupo dos Cinco ainda seguia atividades na Usina
do Gasômetro. Deborah, por falta de tempo, não seguia tão
intensamente com o grupo, mas o desejo de trabalharem
juntos estava sempre presente. Em um de seus encontros,
Sandra Alencar, Patricia Soso e Deborah, decidiram fazer
um trabalho com direção de Beto Russo, que juntamente
com Sandra estava coordenando a ocupação da Sala 505 na
Usina. O que fazer? Deborah - que tinha recebido uma série de textos do dramaturgo Sérgio Roveri - sugeriu Vozes
Urbanas (sugestão muito bem vinda pelo grupo), do autor
paulista de peças como O Encontro das Águas e Abre as Asas
sobre Nós (Prêmio Shell de Melhor Autor em 2006). Vozes
Urbanas era a sua peça de estreia, estruturada na forma de
monólogos, discorre com fino humor sobre a violência, a
loucura, a solidão da vida urbana e contemporânea. O grupo fez uma colagem dos textos e inseriram trechos de algumas músicas de Lory Finocchiaro, criaram assim a “leitura
performática” Vozes Urbanas: Três atrizes, três histórias, vozes
que ecoam na noite urbana. Nas ruas, nos bares, nos lares...fragilidades, fatalidades...
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Beto Russo

Foi apresentada pela primeira vez, em agosto de
2010, no projeto ‘De Quinta’, na sala 505 da Usina, espaço do
Grupo dos Cinco no projeto Usina das Artes. A leitura tinha
Deborah no papel de uma prostituta, fazendo a trilha sonora
ao vivo, tocando violão e cantando músicas da Lory F. O trabalho recebeu críticas positivas da classe e da imprensa da
Capital, como essa de Guilherme Nervo, publicada no percebeoteatro.blogspot.com em 14 de dezembro de 2010:
“Presenciei Vozes Urbanas sentado em meio às letras –
pedaços de jornais: há assento mais provocativo do que repousar
a bunda nas notícias? –, cercado pelas letras fixadas nas paredes com dizeres poeticamente despojados, e capturado pela voz de
Deborah Finocchiaro através das letras suspirantes da canção de
sua irmã, Lory F. ...Deborah, Sandra e Patrícia. Pronto! A mesa
está posta... Não de uma peça de teatro – infelizmente! – mas

Sandra Alencar, Deborah e Patricia Soso na leitura
performática de Vozes Urbanas, de Sérgio Roveri
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de uma ilustre leitura performática, ainda que eu não goste do
termo “leitura” para este caso, já que o trabalho de atriz dessas
três mulheres de possibilidades incalculáveis, em conjunto com
a direção, rompem com a passividade da simples leitura textual.
Aqui o texto é dado com veracidade voraz, de forma genuína. Não
se lê, dramatiza-se. A construção da personagem existe, a técnica
existe, a intenção existe...”
Em 2010, Deborah ministrou uma das primeiras oficinas da Casa de Teatro de Porto Alegre, que foi a sua tradicional Espontaneidade e Desenho no Espaço e também a
de Interpretação para Cinema e Vídeo – TV OVO – FOCU
– Pontão Fomento Cultural, em Santa Maria, junto com seu
grande parceiro, o cineasta Luiz Alberto Cassol.

2011

O ano de 2011 foi de muitas comemorações para a
Companhia de Solos & Bem Acompanhados. Para comemo-

A equipe da turnê de Pois é, Vizinha..., Márcio Gobatto, Antonio
Perra, Luiz Carlos, Tito Grando, Karina Borges e Carlos Azevedo

206

DEBORAH FINOCCHIARO

rar os 18 anos da comédia Pois é Vizinha..., e os cinco anos de
Sobre Anjos & Grilos - O Universo de Mario Quintana, foi realizada a Mostra da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do
Restaurante Prato Verde e do Sintrajufe, de 6 a 29 de maio,
sextas, sábados e domingos, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer,
da Casa de Cultura Mario Quintana.
Neste ano também conseguiram captar recursos para
a realização da Turnê Pois é, Vizinha..., que já tinha o projeto
aprovado pela Lei Rouanet desde 2008. Além do patrocínio
da Sulgás, o projeto contou com as parcerias do SESC RS e da
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
A turnê contemplou oito cidades do Rio Grande do
Sul – Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Novo
Hamburgo, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria – com ingressos a preços populares. Em todas as apresentações houve
tradução simultânea do espetáculo para Libras (Linguagem
Brasileira de Sinais) e acompanhamento a deficientes visuais ou com mobilidade reduzida aos respectivos assentos.
Ao final de cada apresentação no interior do Estado, foram
feitos debates sobre violência doméstica com a participação
da equipe, de um profissional da área da cidade e uma profissional da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Anita
Kieling, que na época trabalhava na Secretaria de Políticas
das Mulheres e hoje é assessora de Gabinete da Secretaria de
Segurança Pública, lembra com carinho deste momento de
debates e desta parceria com Deborah: “A Deborah foi e é uma
parceria na luta pelo fim da violência contra as mulheres no Rio
Grande do Sul e no Brasil. A parceria realizada com a peça Pois é
Vizinha... oportunizou o debate dentro dos teatros e da área cultural. Foi de extrema valia para a divulgação da lei Maria da Penha
e os serviços existentes para o atendimento das mulheres vítimas
de violência. Uma parceira que mostra que todas e todos somos
responsáveis pela construção de um mundo sem violência contra
as mulheres e meninas”.
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Néstor Monastério
No belo texto de Ivo Bender O Macaco e a Velha, com
Arlete Cunha e Heloisa Palaoro

Paralelamente à circulação do espetáculo, aconteceu
a Maratona Teatral – Oficina Integrada de Teatro – iluminação,
sonorização, produção teatral e interpretação - em cada
um dos municípios (com exceção de Porto Alegre) para 80
pessoas por cidade. As oficinas foram ministradas por integrantes da equipe do espetáculo: Deborah Finocchiaro –
interpretação; Carlos Azevedo – iluminação e sonorização;
Karina Borges - produção teatral. Em Porto Alegre, a oficina da Deborah foi realizada para os funcionários da Sulgás,
como afirma a gerente de Marketing e Comunicação, Janine
Toma Ponte: “O trabalho da Deborah é de incontestável valor
para a cultura do RS. A sua notória qualidade artística ficou cada
vez mais comprovada para nós, quando, patrocinamos o Pois É
Vizinha. Naquela época, estávamos lançando nosso primeiro edital de patrocínios culturais e Deborah participou da seleção. O
que não sabíamos era que, assim como a Sulgás, o espetáculo estaria completando 18 anos naquele ano. A turnê nos deu grande
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visibilidade. A qualidade da peça, as discussões proporcionadas e
as oficinas de teatro gratuitas oferecidas à população fizeram com
que o projeto fosse um sucesso de público. Ao acompanharmos
de perto o seu trabalho, percebemos a genial artista que é. Sua
extrema sensibilidade e versatilidade no palco nos emocionaram.
Seu comprometimento com a profissão, o seu profissionalismo,
a forma com que conduz a relação com seus colegas, parceiros
e patrocinadores e o seu importante trabalho social são também
motivos que a tornam singular no meio cultural. É uma artista
que merece ser reconhecida sempre pela sua enorme contribuição
para a sociedade”.
Nesta época, em homenagem aos 50 anos de carreira do dramaturgo Ivo Bender (amigo e ex-professor da
Deborah, na disciplina de Teatro Grego no DAD), a Secretaria Municipal da Cultura (SMC), em parceria com
o Sesc-RS, realizou a Semana Ivo Bender, de 23 a 29 de
maio. Foram sete dias de atividades que homenagearam o
dramaturgo, escritor, tradutor e professor gaúcho no Centro Municipal de Cultura, dentro da programação do 6º
Festival Palco Giratório Sesc – POA. Um dos pontos de
culminância desta programação, que teve leituras dramáticas, esquetes, peças e exposição, foi a apresentação no
final de semana, nos dias 28 e 29 na Sala Álvaro Moreyra,
da leitura musical de O Macaco e a Velha, texto de Bender, dirigida por Deborah e com elenco formado por ela,
Arlete Cunha e Heloisa Palaoro. Deborah já havia feito
uma leitura musicada do texto, com o Grupo dos Cinco, e
também a apresentação da peça no Teatro de Arena com o
elenco do grupo em 2005. Com Arlete e Heloísa, Deborah
também apresentou a leitura musical na Livraria Cultura.
Mais tarde, com o mesmo trio, o texto de Bender deu origem a mais um projeto: O Macaco e a Velha – para crianças,
que consistia em uma peça curta e uma oficina para crianças. Neste formato o trabalho percorreu a capital e cidades
do interior do RS como São Leopoldo e Ijuí.
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Como a psicóloga Suzana no curta-metragem
Quem é Rogério Carlos?

No cinema, Deborah atuou quatro filmes, três curta-metragens e uma pequena participação no longa Menos
que Nada, de Carlos Gerbase. Os curtas foram a animação O
Guitarrista no Telhado, com direção de Lisandro Santos; Janela
Discreta, com direção de Claudio Couto; e Quem é Rogério
Carlos?, dirigido por Pedro Bughay.
Em dezembro deste ano, Deborah fez a leitura dramática de Os Sobreviventes, de Caio Fernando Abreu (além
de outros textos com Marcos Breda) em prol da Associação
Amigos do Caio Fernando Abreu - POA/RS no bar Ocidente.
Também participou do lançamento do livro 360 Graus Inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu, de Amanda Costa.
No Café Lugar Maior, dividiu a leitura com Amanda e novamente com Breda e em novembro na Feira do Livro, somente
com Amanda, conforme já citado no ano 1985 deste livro.
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Deborah foi apresentadora da festa dos 25 anos da RR
Aços, realizada na sede da AABB, em Porto Alegre e do 7º
Concurso Literário e 7º Concurso Fotográfico do Sintrajufe
(esse sindicato, juntamente com o Restaurante Prato Verde, é
um dos apoiadores mais fiéis da Companhia de Solos & Bem
Acompanhados). A atriz também ministrou um workshop
para o Coral da Amrigs, regido pelo grande amigo Luciano
Lunkes. Nesta época, ela recebeu o prêmio Artistas Gaúchos
- 2ª edição, na categoria Melhor Artista Gaúcho.
Em 2011, foram tantas e tão boas oficinas que Deborah ministrou, como “Espontaneidade e desenho no espaço”, no MEME Estação Cultural, no 1º Festival Sergipano de
Teatro, na VI Semana de Teatro do Maranhão, em São Luís/
MA; e o workshop de Formação de Mediadores para Programas de Leitura, na Ulbra, em Porto Alegre.

2012

O 2012 foi um ano muito importante para a Companhia de Solos & Bem Acompanhados. Por meio do Prêmio
Funarte de Teatro Myriam Muniz 2011, a companhia realizou
uma mostra de parte do seu repertório apresentando os espetáculos Pois é, Vizinha... e Sobre Anjos & Grilos – O Universo de
Mario Quintana em cinco cidades de três estados brasileiros:
Teresina e Parnaíba, no Piauí; Palmas, em Tocantins; e Natal
e Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. A primeira etapa foi
no dia 6 de agosto em Teresina, na abertura do XIX Festival
Nacional de Monólogos Ana Maria Rêgo com Sobre Anjos &
Grilos - O Universo de Mario Quintana. Também no Festival, no
dia 10 foi apresentado Pois é, Vizinha..., no Teatro João Paulo.
De 07 a 9 de agosto, Deborah ministrou a oficina Espontaneidade e Desenho no Espaço. Em Parnaíba, foram apresentados
os dois espetáculos nos dias 11 e 12, no Teatro Sesc Avenida. A
segunda etapa foi em outubro em Palmas (13 e 14, no Teatro
do SESC) e nas cidades de Santa Cruz (17 e 18) e Natal (20 e
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Zezé Carneiro
Espetáculo Um Certo Capitão Verissimo estreou em dezembro de
2012 nos 10 anos do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo

21, na Casa da Ribeira). Nas duas cidades do RN também foi
ministrada a oficina de Deborah.
Quando Deborah estava em Santa Cruz no Rio Grande do Norte, uma ligação mudaria o rumo daquele final de
ano. Ela recebeu um telefonema da coordenadora do Centro
Cultural CEEE Erico Verissimo com uma encomenda de uma
esquete sobre Erico Verissimo para o aniversário de 10 anos
da instituição com estreia marcada para 15 de dezembro.
“Eu disse que lamentava muito mas que não poderia aceitar pois
não teria tempo suficiente, afinal, já era 18 de outubro,e estávamos
em meio a uma turnê e só retornaria à Porto Alegre no final do mês
e blá, blá, blá.... , a coordenadora da época, Regina, insistiu muito,
argumentando que já tinha o patrocínio na mão, que deveria se
feito e etc... recusei novamente indicando a ela outros colegas que
teriam total competência para a realização do projeto... novamente
ela insistiu. Foi então que tive uma ideia e pedi que me ligasse dali
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Guga Marques

A banda do espetáculo, com Leandro Roos Pires, Denise
Fontoura, Marcelo Adams, Elaine Regina e Deborah

a alguns instantes. Desliguei e telefonei na mesma hora para o querido Paulo Mauro para ver se ele topava dirigir e compartilhar o
roteiro da esquete, pedindo também para que ele consultasse a Elaine Regina e o Marcelo Adams para fazerem parte do elenco comigo.
Logo ele me ligou respondendo que todos topavam! Na ligação seguinte de Regina acordamos que sim... confesso que foi uma correria, mas a esquete que deveria ter uns 20 minutos acabou virando
um espetáculo de uma hora: Um Certo Capitão Verissimo, que
tinha no elenco, além de nós (Elaine, Marcelo e eu) o Leandro Roos
Pires e a Denise Fontoura. Na produção a minha querida parceira
Daniela Lopes e a realização da nossa Companhia de Solos...”
A peça Um Certo Capitão Verissimo estreou em 15 de
dezembro de 2012, no Auditório Barbosa Lessa. Conforme
material de apresentação, o espetáculo é uma transcriação
teatral do vasto universo do escritor Erico Verissimo. Lírico,
cômico, musical e épico, o espetáculo traz uma composição
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Carlito Ferreira
A equipe de Um Certo Capitão: Marcelo Adams, Paulo
Mauro, Elaine Regina, Deborah e Leandro Roos Pires

de fragmentos de textos literários, depoimentos, poemas e
discursos, personagens vindos do continente e do mundo
dos mortos, que se misturam entre falas, diálogos, sombras,
músicas e imagens em uma livre poética cênica. O espetáculo
é um convite a um mergulho na filosofia de Erico Verissimo,
que diverte, encanta e emociona ao mesmo tempo que provoca questionamentos sobre questões da nossa época. Com
direção de Paulo Mauro, foi concebido por Deborah e ele,
com atuação de Deborah, Elaine Regina, Leandro Roos Pires
e Marcelo Adams. As músicas interpretadas ao vivo por Deborah e Denise Fontoura, são de autoria da própria Deborah,
com exceção de Canção para Ana Terra, de Laura Finocchiaro
e O Amor é de Denise Fontoura.
Novamente é o crítico Antonio Hohlfeldt (Jornal do
Comércio, 25/01/2013) que reconhece a sensibilidade e a
grandeza da homenagem da Companhia de Solos & Bem
Acompanhados e de Deborah para Erico Verissimo e a sua
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obra na crítica intitulada Belo Encontro de Deborah com Erico: “... bela homenagem! ...um trabalho criativo e interessante, na
medida em que foge da interpretação canônica do autor, de certo
modo renovando-o em sua leitura. ... Deborah Finocchiaro, sempre
exuberante, visceral e profundamente emotiva e emocionante. A
seu lado, estão Denise Fontoura e Elaine Regina, Leandro Roos
Pires e Marcelo Adams, este em uma série de corporificações verdadeiramente tocantes. Denise Fontoura, com Deborah Finocchiaro,
ainda se ocupa das interpretações vocais, alternando-se todos em
diferentes instrumentos musicais, o que empresta ao trabalho uma
variedade e uma atenção constante do espectador...o motivo pelo
qual os artistas escolheram Erico para este trabalho: sua singular
militância, não político-partidária, mas essencialmente humanística, que reconhece e assume a importância e o papel social do escritor, sobretudo em sociedades com grandes diferenças sociais...
O cenário de Vicente Saldanha e da Companhia é inspirado e cria
um belo clima logo na abertura da cena, enquanto os figurinos e
adereços, pesquisados pelo grupo, atendem às necessidades da linha de encenação. ... o reconhecimento da importância de Erico e a
qualidade do espetáculo. Junto as duas: é importante que Erico não
seja esquecido. É fundamental que as novas gerações descubram e
releiam Erico, sempre. Isso fará bem para todos nós...”.
Na matéria de 15 de dezembro de 2012, o jornal Zero
Hora destacou que a “peça é uma celebração dos textos do escritor. Conta com trechos de Incidente em Antares, O Tempo e o
Vento, Solo de Clarineta e Fantoches. O objetivo foi extrair não
apenas a literatura de Erico, mas principalmente a visão de mundo
que transparece em seus romances, contos e relatos memorialísticos. As músicas funcionam como espécies de vinhetas entre as
cenas... O Erico Verissimo que se desenvolveu durante o processo
de criação foi, acima de tudo, um humanista, atento às questões de
injustiça social. O outro é uma preocupação constante, registrada
em uma prosa transparente que tem como objetivo estabelecer uma
comunicação com o maior número possível de leitores, e não apenas com uma camada de privilegiados”. Nesta matéria, Deborah
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declarou sobre a motivação para fazer este espetáculo e até
fez uma comparação do autor com o poeta da sua montagem
anterior: “Erico escreve de uma forma acessível. Nesse ponto, eu
o associo com Mario Quintana... Identifiquei-me profundamente
com algumas coisas que ele (Erico) falava. Em um texto, diz que
não podemos entregar para as máquinas eletrônicas a solução para
os problemas humanos”.
Em 2012, Deborah também criou uma das versões do
projeto Histórias de Um Canto do Mundo, agora a peça/show
intitulada Histórias de Um Canto do Mundo - Teatralmente Musical. A estreia foi em março na Sala Álvaro Moreyra dentro
das comemorações da Semana de Porto Alegre. Nesta primeira montagem, Deborah e Edinho Espíndola dividiam o
palco com a excelente multi instrumentista Denise Fontoura
(atualmente dividem com a também excelente Ana Krüger).
Continuando a parceria com a Cartunaria, ela atuou
no curta de animação A Última Reunião Dançante, de Lisandro Santos. Também atuou no longa Dyonélio, de Jaime Lerner, sobre o escritor porto-alegrense, autor de Os Ratos e O
Louco do Caty, Dyonélio Machado.
Com a parceira Elaine Regina, criou o roteiro e atuou
nas 6 esquetes do 1º Seminário Mulheres e Segurança Pública e na esquete Assédio Moral, encomendada pelo Sintrajufe/RS. “Gosto muito desses trabalhos encomendados, no caso,
todas essas esquetes abordam questões delicadas e seríssimas, temas como violência doméstica, injustiça social, assédio moral...
como falar desses assuntos que dizem respeito a todos nós, de uma
forma verdadeira, sem omissões, sem hipocrisia ao mesmo tempo
com humor? Como expressar, comunicar e atingir um público que,
na maioria das vezes não frequenta teatro? Outro aspecto que aumenta o desafio é que geralmente o tempo de criação e produção
é curtíssimo, assim devemos estar totalmente entregues e livres
de preconceitos e purismos teatrais. Devemos dispor de todas as
ferramentas possíveis, muitas vezes usamos músicas, instrumentos, vozes em off, bonecos etc... Procuramos conseguir o máximo
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Em dois momentos com a parceira Elaine Regina: no II Seminário
Mulheres e a Segurança Pública e a esquete Qualilar

de resultado com o mínimo de tempo. Outro aspecto fundamental
é a parceria! Pois é, com pessoas como a Elaine é possível, temos
muita liberdade, facilidade e extrema confiança uma na outra. E
mais que tudo compartilhamos crenças e valores, por isso também
conseguimos realizar tantos trabalhos e sempre ter bons, para não
dizer (modéstia à parte), ótimo resultados...”
Mais uma vez a atriz fez leitura dramática de textos
de Caio Fernando Abreu. Desta vez no lançamento do livro
A Vida Gritando nos Cantos, do autor gaúcho, com pesquisa
de originais de Lara Souto e Liana Farias (da Associação dos
Amigos de Caio). Neste dia, na Livraria Cultura, estavam
dividindo as leituras com Deborah, a irmã de Caio, Márcia
de Abreu Jacintho e Amanda Costa. Neste ano, Deborah fez
a gravação do CD Carlos Drummond de Andrade, encartado
no Dicionário Drummond com organização de Luiz Coronel.

2013

O ano de 2012 que seria o do fim do mundo, segundo a profecia Maia, acabou seguindo até o seu final e veio o
2013 e com ele Deborah continuou trabalhando com antigos e
novos parceiros. Com Marcelo Adams, fez Erico de Bolso, com
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fragmentos da obra de Erico Verissimo, numa versão reduzida da peça Um Certo Capitão Verissimo; e a leitura dramática O
Universo Feminino, de Rosane Machado, realizada na PUCRS.
Em conjunto com Elaine Regina, Deborah fez o roteiro e atuou
em Qualilar, esquete para lançamento do Projeto Escola de Doméstica, na Prefeitura de Canoas/RS; e de 27 a 29 de novembro, Deborah e Elaine criaram o roteiro e atuaram em esquetes
para II Seminário Mulher e Segurança Pública – Fortalecendo
a Rede Lilás, que discutiu temas como os sistemas de justiça e
de segurança pública em relação às mulheres, as políticas públicas pela a construção da autonomia e do empoderamento
das mulheres e a vida sem violência como um Direito Humano.
Com Luiz Coronel, Deborah gravou o CD para o Dicionário Luis
Fernando Verissimo, apresentou o recital Literatura, Consciência e
Encantamento com poemas de Coronel, no dia 7 de novembro,
no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, durante a 59ª Feira
do Livro de Porto Alegre, com participação da oboísta Vitoria
Tatour e do músico Victor Culanys e na programação da 16ª
Feira do Livro de Bagé/RS. Com o poeta, também participou
do recital A música e a Poesia Brasileira (com poemas de Luiz
Coronel, Manoel Bandeira, Vinícius de Moraes, entre outros),
permeado de canções e mais uma vez com a participação do
músico Victor Culanys. Com Sandra Dani, atuou sob direção
de Graça Nunes, em uma esquete baseada no Esperando Godot, de Samuel Beckett, no lançamento da Escola de Espectadores, de Renato Mendonça. E com ela também compartilhou (e
compartilha) o projeto GPS GAZA, que conta com mais dois
grandes parceiros, a diretora Camila Bauer e o cineasta Luiz
Alberto Cassol. Com a continuada parceria dos colegas e amigos da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, Antonio
Perra, Carlos Azevedo, Priscila Kern, Carol Zimmer, Victor Petroscki... (e sempre Daniela Lopes e Leandro Roos Pires), foram
diversas apresentações locais e em viagens. E nesse ano de 2013
a companhia ganhou mais um ‘bem acompanhado’, o amigo
e talentoso Fabiano Menna, responsável pela operação de luz
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Eduarda Del Cueto

Atuação no curta documental Gildíssima sobre Gilda Marinho, exibido na
Mostra de Curtas Gaúchos do Festival de Gramado, em agosto de 2014

e imagens da peça Sobre Anjos & Grilos - O Universo de Mario
Quintana nas apresentações realizadas no Estado de São Paulo.
Deborah participou com o espetáculo Sobre Anjos &
Grilos – O Universo de Mario Quintana, do projeto Solos em
Cena, realizado durante as terças e quartas-feiras de setembro, no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro. O evento
contou com oito monólogos e a presença de grandes atores
e seus espetáculos solo, como Gero Camilo (A Casa Amarela),
Gregório Duvivier (Uma Noite na Lua), Fábio Porchat (Fora
do Normal), Mônica Martelli (Os Homens são de Marte... E é
Pra Lá Que Eu Vou), Emilio Orciollo Netto (Também Queria
te Dizer – Cartas), Regina Gutman (Os Bons Serviços) e a veterana atriz Miriam Mehler, com Oscar e a Senhora Rosa, de
Eric-Emmanuel Schmitt. No Rio de Janeiro, Deborah também apresentou os Saraus Sobre Anjos & Grilos - O Universo
de Mario Quintana e Histórias de Um Canto do Mundo Chamado
Sul, que foi realizado para a Escola SESC de Ensino Médio.
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Este também foi o ano que Deborah protagonizou o
curta documental Gildíssima, da Estação Filmes, dirigido por
Alexandre Derlam, que integrou a seleção oficial da mostra competitiva Curtas-Gaúchos no 42º Festival de Cinema
de Gramado, realizado na primeira quinzena de agosto de
2014. Referência em sua época, Gilda Marinho foi uma mulher moderna, um mito, e persiste até hoje na memória coletiva de Porto Alegre. Traz em seu legado de vida e obra a
história do jornalismo, da militância e da sociedade de uma
época. Na contramão de costumes tradicionais, e um tanto
conservadores, Gilda Marinho mostrou a uma Porto Alegre
ainda provinciana, mas que se pretendia moderna, um novo
olhar, uma nova forma de vida, pois sabia o real significado
de “viver a vida”. O curta foi baseado na pesquisa histórica
de Benito Bisso Schmidt e teve também a participação e depoimentos de Graça Garcia, Sinara Robin, Claudinho Pereira, Cláudio Bertaso, João Batista Marçal, Paulo Gasparotto,
Roberto Gigante, Vitório Gheno e Célia Ribeiro.

2014

O Porto Verão Alegre foi um projeto criado em 1999
para movimentar a cena gaúcha durante o verão, já que mais
de 300 mil pessoas debandavam da cidade nos feriados e finais
de semana. O festival foi idealizado por três cabeças privilegiadas deste Porto Alegre, Rogério Bereta, Zé Vitor Castiel e João
França em conversas na Lancheria do Parque (posteriormente
se agregou Flávio Bicca, a partir da terceira edição, saindo ainda na primeira década). Foram seis comédias apresentadas na
primeira edição da mostra no verão de 1999, que levaram 13
mil pessoas ao teatro em seis semanas. Estava ali um festival
que veio para ficar. Em 2014, completou 15 anos, sob a batuta
de Castiel e Beretta, além de dezenas de colaboradores, colocando em atividade mais de mil pessoas ligadas às artes cênicas,
com 80 espetáculos movimentando 12 salas da Capital, além
de programação paralela de literatura, artes plásticas, cinema e
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debates. Pois é, Vizinha... participou de todas as edições do festival desde 1999 e teve sempre
sessões lotadas, com gente voltando para casa e sempre uma
procura enorme por ingressos
desde a abertura das vendas.
“Sou admiradora desses
grandes realizadores e amigos do
Porto Verão Alegre, que conseguem sustentar um projeto tão democrático (comporta todos os tipos
de espetáculo, para os mais variaLeitura de textos de
dos gostos, independente de qualMarcelino Freire durante a 7ª
quer preconceito, além de música,
FestiPoa Literária
literatura, mostra de cinema...) durante tantos anos. Foi uma alegria e grata surpresa saber nesse ano de
2014, que o Pois é, Vizinha... é a única peça que participou de todas
as edições do projeto... Parabéns queridos Rogério Beretta, Zé Victor e
toda equipe, sou fã! Longa vida ao Porto Verão Alegre!!!”
Em 5 de maio, Deborah protagonizou uma das principais atividades da Casa de Cultural Mario Quintana para lembra os 20 anos da morte do poeta, que foi o Nas Asas do Poeta
- Itinerário Interativo, que consistia num roteiro na qual as pessoas foram convidadas a realizar pequenas ações em homenagem ao poeta até chegar à abertura da Exposição Saudade: 20
anos sem Mario Quintana. A mediação foi da arte educadora
Cristiane Cubas e durante todo o deslocamento Deborah dizia,
junto com Cristiane, poemas e frases de Quintana. O ponto de
encontro foi a Travessa dos Cataventos e o itinerário iniciou no
térreo, percorreu o Mezanino em direção ao quarto do poeta e
subiu até o quarto andar, local da exposição que ficou no local
até o dia 30 de julho, onde Deborah fez um pequeno recital para
os mais de cinquenta espectadores atentos e emocionados. No
primeiro andar, teve uma ação com origamis. No segundo, um
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Daniela Lopes
Adriana Marchiori
Lucas Tergolina
Com a equipe do GPS Gaza: Fernando Mattos, Luiz Alberto
Cassol e Lucas Tergolina (em cima); com Camila Bauer e Sandra
Dani (meio); e cena da peça (em baixo)
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varal de poemas e vídeo, e no quarto do poeta, a condução de
escrita de pequeno verso que entrou para o acervo da CCMQ.
Também em maio, no dia 25, Deborah participou da 7ª
edição da FestiPoa Literária lendo e interpretando contos do
homenageado do festival, o escritor pernambucano Marcelino
Freire. Uma ideia que surgiu da vontade de Camila Bauer e
Deborah trabalharem juntas se deu inicio em agosto de 2011.
“Depois de algumas conversas, nossa primeira reunião, já
com participação do Cassol, foi repleta de ideias coletivas. A princípio
o título seria Você Pode Ser o Que Voce Quiser. Faríamos uso da
fusão de linguagens (videos, musica, etc...), de elementos da comédia
e do drama e mais uma vez a temática giraria em torno de questões
que dizem respeito a todos nós: valores, injustiças, ditaduras impostas, cegueiras sociais, mídia, prisões, medos, intrincados escaninhos
do pensamento humano... o roteiro traria textos criados a partir de
improvisações, fragmentos diversos e trechos da maravilhosa trilogia organizada por Rosina Duarte e Maíra Brum Rieck, Mulheres
Perdidas e Achadas - Histórias para acordar (em março de 2012
- sendo no dia 07 no Ministério Público e dia 08 no Memorial do
RS – nós, Elaine e eu encenamos trechos do livro, em parceria com
Camila, no seu lançamento, o que foi muito emocionante, encarnamos
aquelas mulheres de três grupos cuja cultura/mensagem é ignorada
na sociedade: as prostitutas, as idosas e as presidiárias). O palco eu
dividiria com a Lane (Elaine Regina). Entramos em um edital que não
fomos aprovados, a vida correndo, o tempo passando e como sempre
todos atarefados com seus vários novos e antigos trabalhos... Elaine
começou a fazer mestrado e não poderia mais se comprometer com a
montagem, assim Camila eu, que não abandonamos a ideia, ficamos
pensando em quem colocar em seu lugar enquanto percorremos outros
textos entre outras e muitas conversas e, resumindo... em fevereiro
de 2013 nos reunimos com Sandra Dani para uma nova bateria de
pesquisa para o projeto. Mais e mais ideias, mais e mais textos, mais e
mais prazerosos encontros, cafés, chás e ensaios. Inspiradas nos textos
Seven Jewish Children, de Caryl Churchil e Seven Palestinian Children, de Deborah S. Margolin trazidos por Camila, a ideia passou a
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partir da situação de Gaza para falar das diversas Gazas existentes no
mundo e dentro de cada ser humano. Agora com mais um parceiro, o
Kevin Brezolin que a partir de então passou a assinar a assistência de
direção, fizemos várias improvisações nas salas da Casa de Cultura
Mario Quintana, ah, que fluência, que delícia... foram tantas cenas
criadas, tanta entrega, emoção, criatividade... na verdade já teríamos
material para um espetáculo, mas ainda não, ainda nos faltava um
‘gancho’ e mais uma vez o tempo provocou mudanças de rumo, eu
comecei a viajar muito com os espetáculos da Companhia, Camila com
suas óperas e aulas no DAD e Sandra, querida Sandra, foi convidada
para fazer Oh, os Belos Dias de Beckett, com direção de Rubens Rusche, com estreia marcada em São Paulo. A Priscila foi morar em São
Paulo e o Cassol com seus projetos e mega envolvido na presidência
do IECINE (diga-se de passagem, ele fez um trabalho excelente!)”, recorda. A atriz segue na digressão sobre a gênese do espetáculo:
“Essa vida é muito louca, muito imprevisível, muito linda...
Hoje temos data marcada para a estreia da peça GPS Gaza, será (ou foi,
porque nesse momento caro leitor, já aconteceu e espero que tenha sido
maravilhosa) no dia 10 de setembro no belo Theatro São Pedro como
espetáculo convidado do 21º Porto Alegre Em Cena. A peça será (é) mais
um solo, que tem uma característica peculiar – inspirada na companhia
carioca de Mystérios e Novidades da minha amiga Ligia Veiga – uma
das cenas é aberta para um convidado (pode ser ator, músico, bailarino
ou artista plástico). No caso dos dias 10 e 11, terá (teve) a participação
dessa amiga atriz grandiosa e inspiradora, Sandra Dani.
Como já citei, o ponto de partida de GPS Gaza (título sugerido
por Luka Ibarra), foi a situação de violência no território denominado
Faixa de Gaza. A dramaturgia criada por nós foi livremente inspirada em fragmentos de textos, depoimentos, músicas, filmes e referências
diversas. A peça não está centrada no conflito entre árabes e judeus, e
sim na utilização de Gaza como mote para uma reflexão a respeito das
diversidades e dos limites entre os indivíduos. O distanciamento gerado
pelo exotismo cultural é constantemente desconstruído e transformado,
para que o espectador seja conduzido ao questionamento dos seus próprios valores e intolerâncias. A temática não é somente a violência que
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separa e segrega os seres humanos, mas também a vontade e o amor que
os mantém unidos. GPS Gaza procura a Faixa de Gaza existente nas
sociedades contemporâneas e dentro de cada um, aqui e agora.”
Em agosto, foi a primeira exibição do curta Gildíssima,
como filme selecionado para a Mostra de Curtas Gaúchos, do 42º
Festival de Gramado. “Ver Gildíssima na telona foi muito tocante...
um trabalho impecável, de uma delicadeza rara. O cuidado com os detalhes, a direção de arte, a trilha, figurino, a direção precisa e sensível
de Alex Derlam (um gentleman), a cumplicidade das colegas Graça e
Sinara, a produção da Estação Filmes... que prazer foi estar com aquela
equipe tão querida, compartilhar e contribuir... e que honra participar
desse trabalho que fala de uma mulher ‘revolucionária’, que faz parte
da memória de Porto Alegre. Sou grata a todos. Assistam e aproveitem
caros leitores, longa vida à Gildíssima!”
Em agosto também foi a estreia no canal GNT da série
Animal, com participação de Deborah no elenco, como a personagem Ledi. A série semanal de 13 episódios, exibida às quartas-feiras, às 23h, é dirigida por Paulo Nascimento, tendo Edson
Celulari como protagonista e uma equipe, em sua maioria, composta por gaúchos. Trata da busca pela cura de uma doença rara,

Como a personagem Ledi, da série Animal, em cena com Marcos Verza
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com locações em Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul/RS.
Celulari vive o biólogo João Paulo Gil, que volta à fictícia cidade fronteiriça de Monte Alegre em busca dos estudos feitos pelo
pai, de quem herdou a teriantropia, distúrbio que faz com que
ele, em momentos de crise, pense ser um animal (no caso, um
puma). “Adorei participar dessa série e tô adorando assistir! Foi um
prazer fazer parte de uma equipe desse porte, enorme, super competente
e unida! É, não se encontra em qualquer esquina... mais um presente! E
que venha a segunda, a terceira temporada...”
Em 2014, Deborah dirigiu o espetáculo A Dama dos Evangelhos em conjunto com Paulo Fontes. Na peça que estreou em
maio no Teatro de Câmara, a atriz e dramaturga Elisa Lucas deu
vida à personagem Maria Madalena, a partir do da sua tese de
doutorado na Universidade de Sevilla, intitulada O profano e o
sagrado na figura feminina. A pesquisa apresentou um olhar com
viés antropológico do que tenha sido essa mulher – a primeira
testemunha de uma das histórias mais contadas da humanidade:
a ressurreição de Jesus Cristo. O trabalho de direção de Deborah
contribuiu com o aprofundamento do trabalho de Elisa como
atriz, tanto na compreensão das intenções e significados quanto
no movimento corporal, na organicidade, espontaneidade e nas
precisas marcações, enquanto Fontes trabalhou a manipulação
e a linguagem de teatro de objetos. O espetáculo teve segunda
temporada em agosto na Sala 502 da Usina do Gasômetro. “Mais
um desafio... lapidar aquela joia que já estava pré-desenhada, repleta de
nuances e detalhes, tanto do texto (ótimo texto escrito por ela) quanto
no rico trabalho de manipulação de objetos desenvolvido por Paulo. Conectar-se intensamente com o outro, compreender e respeitar o entendimento do outro, abrir comportas para o novo, para o aprofundamento
humano e a verdade do que se quer dizer, do que se quer passar... foi
muito lindo ver o crescimento e a entrega da Elisa, uma atriz totalmente disciplinada e corajosa... conseguimos muitas transformações... lindo
trabalho! E o Paulo, um doce, talentoso, querido, grande. Foi tão fácil
trabalharmos juntos, sem nenhum pudor, sem nenhum egoísmo, pura
generosidade e partilha.”

226

DEBORAH FINOCCHIARO

Gravação do CD de Sobre Anjos & Grilos com o
violoncelista Celau Moreyra

A atriz está em fase de gravação do CD Sobre Anjos &
Grilos - O Universo de Mario Quintana. O projeto, aprovado pelo
Fumproarte, consiste na gravação e prensagem do CD que traz
a trilha original, poemas e textos de Mario Quintana que formam o roteiro do espetáculo homônimo. O disco tem o lançamento previsto para o dia 10 de dezembro de 2014 no Teatro
Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana, com entrada
franca e tradução simultânea para língua brasileira de sinais
(LIBRAS), além de apresentações do Sarau Sobre Anjos & Grilos
para escolas e para a Associação de Cegos do Rio Grande do
Sul (ACERGS). O estúdio de gravação é o Estudio Som da Luz.
A gravação e a mixagem de Bruno Klein e Renato Mujeico e a
masterização de Marcos Abreu. No trabalho, a atriz, em uma
fluída junção com a trilha sonora, conta, interpreta, canta poemas textos e trechos de entrevistas de Quintana, apresentando

A arte transformadora

227

outro olhar sobre a obra do poeta. A trilha é do compositor e
arranjador Chico Ferretti (com exceção das músicas Ecogliter
de Laura Finocchiaro e Franco Junior, Bossinha e Melodia para
Ciranda de Deborah Finocchiaro e trechos de Baleada Noturna
de Lory Finocchiaro, 4ª Sinfonia de Mahler e Concerto de Brandenburgo n° 4 de Johann S. Bach). O trabalho conta com a participação de Celau Moreyra na criação e execução dos violoncelos e da cantora Ana Krüger nos vocais em Eles Passarão Eu
Passarinho. Destaque também para o ator e diretor Paulo José,
que contracena com Deborah em uma das faixas do CD e cita
trechos de entrevistas de Quintana em outras duas. Deborah
ainda toca violão em uma das faixas e em outra ‘toca’a máquina
de escrever. O material gráfico é ilustrado a partir de imagens
e desenhos de Zoravia Bettiol (que assina a cenografia da peça)
e fotos do espetáculo. A programação visual é de Sandro Ka e a
produção de Daniela Lopes e Deborah.
“Pois é, caros leitores, estas são minhas últimas palavras
nesse livro, nessa bela homenagem que Luciano Alabarse, meu padrinho do teatro, generosamente me proporcionou.
Confesso, foi mais um grande desafio, um aprendizado! Um
mergulho em meu próprio universo permeado por tantos outros...
Aqui revelamos muito, mas por falta de espaço, decidimos não citar
os mais de sessenta cursos de formação, além da universidade. Foram
oficinas, workshops, vivências das mais diversas linguagens cênicas, com profissionais nacionais e internacionais, que aperfeiçoaram
e apontaram novos caminhos e possibilidades. Foram aulas teóricas
e práticas de corpo, de voz e sessões de fonoaudiologia que modificaram radicalmente minha performance.
Revi essa trajetória, essa escolha, tantos acontecimentos,
projetos idealizados, muitos realizados, outros não... vinte e nove
anos de trabalho em quarenta e oito anos de vida... Abri as gavetas da
mente, dos armários, pastas e pastas de matérias de jornal, revistas,
materiais gráficos (sorte que sou organizada!), fotos, espetáculos,
eventos, roteiros, produções... coisas que nem lembrava mais! Já tive
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muitos medos (ainda conservo outros tantos que, aos poucos, estão
indo embora), travas, preconceitos, defesas... mas liberto-me a cada
dia e, atualmente, estar em cena - interpretando, gravando, dirigindo, cantando, tocando, apresentando - é mais profundo, verdadeiro e torna-se uma revelação! Gosto de atuar no palco, mas na vida
não quero máscaras. Quero transparência, sinceridade, humildade,
relações mais cristalinas. Em contínuo processo de transformação,
rompo, abandono velhos padrões para dar espaço ao novo e conquistar cada vez mais saúde, leveza, amor, afeto, tranquilidade... Sintome mais próxima da essência e percebo que quanto mais me liberto
mais meu trabalho cresce e se intensifica - é totalmente proporcional.
Hoje reconheço uma coerência nessa estrada, sinto-me digna, sou
fiel aos meus próprios valores, princípios e vontades em meio às mil
ideias e projetos... Ah, às vezes é demais da conta... Não é fácil, não
foi fácil. Tantas noites mal dormidas, preocupações, desgastes em
excesso, desperdício de energia, falta de tempo, um menisco lesado...
Além do desafio de viver de teatro, de arte, de ser autônoma,
de não ter aquele salário fixo todo final de mês! Não é fácil, mas também não é tão difícil. Não trocaria essa profissão por nenhuma outra,
(isso não significa que não possa mudar a qualquer instante). Sei
ainda, e escrevo isso para os que desejam embarcar nessa profissão.
O que me permite continuar é o fato de ser minha própria, digamos,
empresária (pelo menos até hoje) e que consigo ver minha arte também como um produto que deve ser vendido, negociado, sustentado.
Para mim essa tarefa é uma missão. Não pode ser em vão. Preciso,
quero contribuir por um mundo mais humano! E assim me despeço,
desejando a todos uma vida boa, digna, mais leve, mais generosa,
mais humorada, repleta, permissiva, criativa e amorosa.
Agradeço a parceria do Luiz Gonzaga, querido Luiz, apesar
da louca correria... valeu! Agradeço a credibilidade dos apoiadores,
dos parceiros, patrocinadores, do inestimável/respeitável público e
todos que fazem, fizeram e farão parte da minha existência! Agradeço à arte, ao teatro, à vida.”
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Aplausos
A CRÍTICA

Sobre O PATINHO FEIO
“... Deborah Finocchiaro, uma senhora atriz, com bela voz e
excelente uso e projeção da mesma, naturalidade, domínio do
espaço, verve, improvisação, força de interpretação, sobretudo
como lagarta...”.
Antonio Hohlfeldt – Diário do Sul, Out/1987– RS

Sobre TEMOS TODOS A MESMA HISTÓRIA
“... Deborah Finocchiaro estabelece já na primeira entrada uma
onda de energia no palco. Uma atriz exuberante, pronta...”
Jefferson Del Rios – O Estado de São Paulo, Dez/1993 – SP

Sobre POIS É, VIZINHA...
“Deborah Finocchiaro é daquelas manufatoras de tipos que sabe
até onde levar os extremos da representação. Do trágico ao hilário
ela parece manter a personagem amarrada a uma corda que se
distende sutilmente mesmo quando a gargalhada da plateia
irrompe.”
Maristela B. Schmidt – Correio do Povo, Out/93 – RS

“Se não disse antes, digo agora, sempre fui fã absoluto da atriz
Deborah Finocchiaro, por isso não me surpreende, mas alegra
profundamente reencontrá-la tão inteira e completa, num
espetáculo como Pois é, Vizinha...”
Antonio Hohlfeldt – Jornal do Comércio, Mai/94 – RS
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“Pois é, Vizinha... é um espetáculo único e magnífico porque
Deborah Finocchiaro é única e magnífica, catalisadora da máxima
atenção da platéia, inteligente, largada, contida e exuberante,
tudo ao mesmo tempo. ... para mim, Deborah Finocchiaro é a
melhor atriz de sua geração. Seu trabalho em Pois é, Vizinha... é
extraordinário. É preciso ir correndo para vê-la “
Luciano Alabarse – A Crítica, 1994 – RS

“Uma estrela em exelente momento... Deborah Finocchiaro é
daquelas atrizes que fisgam o espectador na primeira cena.
Personalidade forte e presença marcante, esbanja talento a cada
nova montagem. ...
Newton Pinto da Silva – Correio do Povo, Jan/1995 – RS

“Pois é, Vizinha... é o cavalo de Deborah Finocchiaro... a
dificuldade natural de manter concentração e tensão cômica
por exatos 70 minutos são superados com sobra pelo talento de
Deborah.”
Renato Mendonça – Zero Hora, Jan/95 – RS

“A alucinada e divertidíssima dona-de-casa Maria, que é o centro
de Pois é, Vizinha... ‘Una Donna Sola’, adaptada brilhantemente
pela energética atriz e diretora Deborah Finocchiaro... Pois é ,
Vizinha... é puro Fo”.
Gilberto Gasparetto – Il Giornale, Jun/1998 – SP

“A peça é um monólogo cheio de vida e de acontecimentos...
é extremamente envolvente e divertida, muito bem dirigida e
interpretada por Deborah Finocchiaro.”
Agnaldo Ribeiro da Cunha – Diário Popular, Mai/1998 – SP

“A atriz Deborah Finocchiaro, um dos grandes nomes da cena
nacional... O resultado disso, confirma-se em cena através
de um espetáculo/monólogo criativo e instigante, no qual
ironia, humor, crítica e reflexão se harmonizam com toques de
leveza e espontaneidade.... com inegáveis recursos técnicos e
interpretativos, Deborah arranca muitos risos e aplausos, ao
mesmo tempo que leva o público a refletir...”
Aurora Miranda Leão – Tribuna do Ceará, Nov/2000 – CE
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”... Maria serve-se da agilidade de Finocchiaro, de sua
disponibilidade vocal, de seu corpo criativo e, principalmente, de
seu carisma... interpretação tão rica em figuras marcantes... nos
faz rir e nos faz pensar sobre a crueldade que nos motiva a rir...
Cara Maria, aqui vai minha contribuição. I Love You.”
Rodrigo Monteiro - teatropoa.blogspot.com – Jan/2010

“... Foram raríssimas as vezes que desviei o olhar daquela
mulher engraçadíssima, pueril e, sobretudo, bem-humorada!
...Considerada uma das melhores atrizes gaúchas, Deborah tem
consciência de cada objeto que põe em cena, espremendo suas
utilidades na narrativa de forma original e ousada. Torce e retorce
a máscara sem medo de ser caricata, usa-se de pantomimas a todo
o momento... Benditas foram as gargalhadas nessa montagem
verossímil e potente.”
Guilherme Nervo – percebeoteatro.blogspot.com – Jan/2010

“Atriz Deborah Finocchiaro é ovacionada em tragicomédia
sobre condição feminina! Ver o público gargalhando, alguns
espectadores chorando de tanto rir, e contando as cinco vezes
em que a atriz Deborah Finocchiaro foi aplaudida em cena
aberta, é, no mínimo, um grande prazer. Esta foi a terceira vez
que pude conferir a performance desta gaúcha que há 18 anos
circula pelo Brasil... Mesmo para quem reviu o espetáculo, os
efeitos tragicômicos, pautados na obra são certeiros. ...Com
extremo fôlego, a atriz nos rende ótimos momentos que vão da
malícia a mais pura ingenuidade... Em meio a tantas risadas, a
peça faz um alerta importante sobre a condição da mulher diante
do machismo e na necessidade de realizarmos nossos sonhos,
especialmente quando temos cúmplices verdadeiros para tal. ...Os
aplausos demorados ao final atestaram o sucesso absoluto desta
escolha teatral como penúltima atração do Festival de Inverno de
Garanhuns 2011.”
Leidson Ferraz – www.fundarpe.pe.gov.br - Jul/2011 – PE

“... Deborah Finocchiaro é uma criadora que sabe urdir os
elementos empáticos da franca comédia sem sublimar a violência
do cotidiano patético da história, num bravo exercício de
sensibilidade ao gênero...”
Luciano Mazza – Blog Zine Cultural, Set/2013 - SP
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Sobre HOBÁRCCU
“Fábulas em desempenho perfeito! ...o espetáculo conta com
duas atrizes excepcionais. O desempenho de ambas é perfeito...
De fato, um trabalho de pesquisa semelhante não poderia ter
encontrado duas intérpretes mais incríveis, criativas e capazes
que Arlete Cunha e Deborah Finocchiaro.”
Antonio Hohlfeldt – Jornal do Comércio – Jan/2000 - RS

Sobre O URSO
“... Uma das montagens mais bem sucedidas do ano passado… “
Renato Mendonça - Zero Hora, 2004 – RS

Sobre A FADA QUE TINHA IDEIAS
“... A direção do espetáculo vem assinada por Deborah
Finocchiaro, que também vive a personagem Clara Luz,
que conduz a ação dramática... é apropriado tanto para
crianças pequenas quanto para adultos. O espetáculo é
aberto, extremamente criativo, e chama a atenção o aspecto
eminentemente lúdico de todo seu desenvolvimento. ...
numa interatividade constante e espontânea... é um dos bom
espetáculos do ano, bem como sua principal intérprete e
diretora...
Antonio Hohlfeldt – Jornal do Comércio, Jul/2005 – RS

Sobre NOSSAS HISTÓRIAS - MEMÓRIAS DE PORTO ALEGRE E
DO RIO GRANDE DO SUL
“... de um lado, a competência e a versatilidade da atriz - pelo
domínio vocal, pela mobilidade corporal, pela variedade de tons
que emprega ao longo do espetáculo – de outro lado, a própria
concepção, misturando narrativa, dramatização e música, torna
o trabalho leve, sempre interessante e variado, prendendo a
atenção.. Entusiasma porque evidencia uma intérprete altamente
qualificada, sempre capaz de emocionar a todos os que a
assistem...”
Antônio Holfeldt - Jornal do Comércio, Jan/2006 – RS

“Um grande e belíssimo espetáculo protagonizado por Deborah
Finocchiaro que contando e cantando histórias e canções vai
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interagindo com o público numa intensa cumplicidade... numa
performance surpreendente, transita com leveza e agudez pelas
infinitas possibilidades cênicas e dramatúrgicas, que são por ela
colocadas em cena de forma brilhante...belo, inédito e intenso
espetáculo, que fascinou alunos e professores que lotaram o
teatro durante toda a programação especialmente planejada para
as escolas municipais de Porto Alegre. ...podemos afirmar que a
riqueza das experiências oportunizadas potencializaram de forma
muito significativa as aprendizagens e as formas de vida desta
população tantas vezes excluída e isolada das produções culturais
e artísticas de nossa cidade. Obrigado Deborah e equipe por mais
essa grande e generosa contribuição!
Paulo Mauro da Silva, diretor teatral e coordenador adjunto da EJA/
SMED/POA, Jun/2008

“...el refinado y elocuente arte de performer de Finocchiaro, que
llena el escenario con su múltiple presencia y algunos aderezos
de vestuario y escenografía que extrae de un baúl mientras habla
y canta. De los espectáculos locales, “Historia de um canto do
mundo” es de los mejores.”
Jorge Arias – Jornal La Republica, Set/2008 – Montevidéu /Uruguai

Sobre o CD HISTÓRIAS DE UM CANTO DO MUNDO - MEMÓRIAS
DE PORTO ALEGRE E DO RIO GRANDE DO SUL

“... a competência de Deborah pode ser levada para casa:
Histórias de um Canto do Mundo é também um CD e livro (80
páginas recheadas de fotos)... Deborah assume os textos como se
estivesse observando as cenas, suas clareza vocal e maleabilidade
dramática são notáveis...”
Juarez Fonseca - Revista Aplauso, Set/2008 – RS

“As Histórias de um Canto do Mundo que a grande artista
Deborah Finocchiaro nos apresenta... nos remetem a mundos
vertiginosos, revelados com um dialogismo cênico musical
maravilhoso... transformam-se em rachaduras singulares
e inimitáveis na voz palavreada de Deborah, uma infante
Finocchiaro da tropa dos sonhos... Como é bom ouvir poemas
que herdamos dos Guaranis cevando a partilha caprichosa de um
chimarrão!... “Hinos de homens invisíveis” estão celebrados neste
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trabalho feito ao nível do céu, com ressonâncias de interlocução
eruditas, revisitadas até ao Hip Hop Town...”
Zé Augustho Marques - Jornal Fala Brasil, Jul/2009 – RS

Sobre ANJOS & GRILOS - O UNIVERSO DE MARIO QUINTANA
“... Com voz, corpo e máscara muito bem afinados, Deborah
diz os poemas como se partituras fossem, resultando daí que os
textos se mostrem com uma nova e surpreendente dimensão.
Misto de anjo e de clown a solitária figura em cena percorre, de
poema em poema, um largo espectro de emoções. E o público,
na obscuridade da plateia, vai degustando uma vaga tristeza ou
uma suave ironia, o mais desgarrado lirismo ou o humor mais
irreverente: é que o poeta está nos falando de suas coisas através
da vitalidade e energia de Deborah...”.
Ivo Bender, dramaturgo e professor – Jul/2006

“Deborah se faz poema. Poema que desce pelas idades até saltar
por cima de versos para submergir em névoas de sons, berço de
palavras articuladas. Deborah revém como criança... As frases
renascem como canto, como gemido, como súplica a uma força
divina que anda pelo caminho das estrelas e se abisma no coração
que pulsa, que ama, que geme... As mãos de Deborah e da plateia
ritmam aplausos à vida.”
Donaldo Schuler, escritor – Jul/2006 – RS

“Para falar a poesia de um anjo com asas na bunda havia de
ser uma guria travessa e sapeca, uma dicção que nos fizesse
escutar cada sílaba e silêncio pronunciados, uma atriz que
soubesse dançar, cantar, pular corda, seduzir, brincar entre riso e
lágrima...”
Mario Pirata, poeta e brincadeiro – Jul/2006 – RS

“...assistindo a talentosa Deborah Finocchiaro, deixei-me
hipnotizar... emocionei-me com os tantos de Quintana que ainda
sobram em mim...”
Paulo Scott, escritor – Jul/2006 – RS
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“... Dizer que existe apenas Deborah Finocchiaro em cena é
simplificar: uma das atrizes mais versáteis de sua geração, ela
canta, vai da femme fatale à menininha ingênua com um olhar,
e faz funcionar muito bem a interação com a tela no fundo do
palco... Sobre Anjos & Grilos é uma das melhores homenagens que
Quintana poderia receber: aposta na emoção, exibe habilidade e
arrisca na forma.”
Renato Mendonça - Zero Hora, Jul/2006 – RS

“...Sabidamente, Deborah é reconhecida como umas de nossas
maiores intérpretes... Coloca-se sempre novos desafios,
predominantemente em espetáculos-solo, quando trabalha
enquanto atriz; mas não foge da própria direção de cena, como
ainda recentemente aconteceu com Tchekov, com extraordinário
resultado... obrigado, Deborah, por permitir que teu Mario
também seja nosso. E obrigado por evidenciar que a poesia
é, verdadeiramente, uma experiência universal, como bem
comprovas com teu belo e sentido espetáculo.”
Antonio Hohlfeldt – Jornal do Comércio, Jul/2006 – RS

“Alimento para o espírito! Não há como não se emocionar
em Sobre Anjos e Grilos... a atriz trabalha sozinha em uma
performance encantadora, de verdadeira entrega ao universo do
poeta...”
Adriana Lampert – Jornal Já – Set/2006 - RS

“... a plateia fica em profundo transe, seduzida pela fascinante
movimentação da atriz... O palco chega a ficar pequeno para tanta
energia, beleza e movimento poéticos... projeções de gravuras de
Zoravia Bettiol, e a interação destas imagens com Deborah, com
o texto e com a plateia cria uma atmosfera mágica com poucos
equivalentes... uma trilha sonora deliciosamente combinada a
todas as demais linguagens... a iluminação, é absolutamente
sincronizada e integrada a cada cena... A justa medida entre
todos estes elementos bem-resolvidos é o que torna esta peça
inexplicável em apenas verbo. Imperdível.”
Júlia Timm - Cyberfam (PUCRS) – Set/2006 – RS

“...um recital de poemas transmutado em encenação
respeitabilíssima... Não é fácil levar uma plateia de teatro a
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aplaudir um verso escrito na parede... Na trilha sonora, cheia
de estilo, uma contribuição ousada à obra do poeta: quem
conseguiria combinar rasgo de guitarra com poema de Quintana?
O figurino foge do básico, tem função dramatúrgica... o
espetáculo foi ovacionado no final da apresentação no festival de
teatro de Florianópolis...”
Henrique Ungaretti - O Estado – Abr/2007 – SC

“Há algo de novo acontecendo quando uma atriz levanta numa
ovação 900 pessoas de um teatro lotado. Deborah envolveu uma
multidão de jovens na descoberta de um outro Mario Quintana
além da imagem clássica do poeta solitário das coisas simples.
Surgiu um Quintana maior e mais profundo, assim como - uma
vez mais - surgiu a chama do talento apaixonado de Deborah
Finocchiaro.”
Jefferson Del Rios - Crítico teatral – Mai/2007 – SP

“A atriz, com surpreendente desenvoltura, interpreta parte da
obra de um dos nomes mais representativos da poesia brasileira.
Criativas ilustrações projetadas e uma contagiante trilha sonora
se fundem à energia de Deborah para recriar com graça o
imaginário de Quintana.”
Dirceu Alves Jr. - Veja São Paulo, Set/2007 – SP

“...uma montagem absurdamente contemporânea e ao mesmo
tempo doce, delicada, bem-humorada, irônica, corrosiva e
definitiva de um dos maiores poetas que o Brasil já conheceu...”
Helcio Kovaleski – Diário dos Campos, Nov/2007 – PR

“Sensível! Durante cerca de uma hora, ela fez o público se
emocionar com as palavras do poeta, que ganharam vida numa
interpretação efusiva, bem além do que entendemos por um
simples recital de versos. Até quem não gosta de poesia deve ter
mudado de ideia...”
Olívia Mindêlo - Jornal do Commercio, Jan/2008 - PE

“...uma das melhores atrizes gaúchas, transita do humor mais
rasgado para a sinceridade mais comovente em questão de
segundos... E agora, debruçada sobre poesias de Quintana, atinge
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uma maturidade digna de todos os elogios... uma apresentação
inesquecível no palco mais importante de Recife, causando uma
impressionante ovação da plateia... através do seu trabalho,
diminuiu a distância entre capitais tão distanciadas... “
Luciano Alabarse – Jornal Usina do Porto, Mar/2008 – RS

“...talentosíssima Deborah Finocchiaro... Num espetáculo
que utiliza com delicadeza a tecnologia, os poemas e textos
de Quintana fluem pelo palco, através do corpo e da voz da
intérprete... Tecnicamente impecável, o palco se torna um altar
para as palavras do poeta...”
Celso Jr. – Blog Cadernos Grampeados, Mar/2011 - SE

“... Deborah Finocchiaro, a atriz mais Mario Quintana do Rio
Grande do Sul... traduz para fora das páginas a essência poética
deste que é considerado o maior poeta sul-riograndense. E o
faz com desobediente fidelidade e parcimoniosa grandeza. A
nudez despojada e ultrajante do palco dá espaço à cuidadosa e
exata iluminação que compõe o ritmo e o tom da peça, aliada às
gravuras de Zoravia Bettiol, estas alinhadas ao tom de singela
loucura que caracteriza o poeta-tema do espetáculo... Ambos,
Deborah e Mario, ficaram. Fundiram-se à paisagem e ao cotidiano
desta distante Porto Alegre ao ponto de muitas vezes não
sabermos distinguir o que estes artistas revelam da cidade e o que
através dela dizem de si próprios. E deste microcosmo às vezes
tão pequeno, às vezes tão provinciano, às vezes tão mesmo, leram
e cantaram o intangível universal...”
Wagner Machado - portadordeausencias.blogspot.com – Jun/2011 - RS

“... com sua força divina de atriz... naquela noite que celebrou
o caminho da construção entre o texto falado e o gesto escrito,
reescreveu o que por ali já havia sido escrito pelo Mario cantando
seus Quintanares... O Poeta! Com todas as vozes de Deborah...
Dançando, pulando, balançando sonhos como criança montada
sobre um “cavalo de fogo” emprestado pelo poeta como sonho
dentro do sono...”
Zé Augustho Marques, Jornal Fala Brasil – Jul/2011 - RS
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“... Presença marcante a da atriz que promove constantemente
parcerias: com o seu público, com o seu poeta, quer dizer,
nosso poeta. Por vezes, abandona o palco e invade a plateia,
conversando, brincando com os espectadores. Outras vezes,
convida-os para o jogo... cumplicidade talvez seja a palavra mais
adequada para se referir a este espetáculo... Mas seu protagonista
não é nem o poeta, nem a atriz: é a própria poesia...”
Igor de Almeida, crítico do XVIII FENTEPP – Ago/2011 - SP

“A beleza esteve em Teresina! Faço referência ao espetáculo
“Sobre Anjos & Grilos”, ancorado na poética de Mario Quintana e
com a vibrante performance de Deborah Finocchiaro. Delicadeza
e profundidade pisaram no palco. O poeta ganhou uma
representação cênica afinada com o encanto da sua poesia. O solo
de uma atriz bem acompanhado dos poemas e textos de um poeta
subvertedor e transcendente... O teatro está vivo!”
Francisco Junior, Doutor em Sociologia e Professor da UFPI - Ago/2012 - PI

“ Um raio fulminante de luzes e dramaturgia varreu o solo do
palco... não deixou sobra de não entendimento, nem sombra de
falha de compreensão das falas de Mario... técnica invejável...
Sons, luzes, imagens animadas, signos e siglas poéticos,
emblemas e ilustrações de natureza criativa em mímesis
da humanidade experimentada, um luxo de concentrado
ato dramático eficaz... Definem para acertos de contas, a
performance inteira de Deborah, em poeta feito forma vívida, e
a equipe fechada que assina como Companhia de Solos & Bem
Acompanhados...”
Maneco Nascimento, Blog do Maneco – Ago/2012 - PI

“O jogo de construção é dos mais inteligentes para driblar o risco
permanente de virar um recital... Há uma sábia utilização de uma
aparentemente simples conjugação de elementos sonoros, visuais,
gestuais, cenográficos. Conjugação de talentos, fruto, mais uma
vez, de uma sábia escolha. Mas o encantamento da cena se faz
no uso destes elementos e como se combinam com o corpo/
voz/ gestos da atriz; como as imagens que se projetam sobre este
figurino, dando ao poema outra dimensão, abrindo, ampliando
o seu dizer... Este Quintana em Deborah de todo modo é um
encontro de sabedorias: da atriz, que através dos versos do poeta
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gaúcho nos fala do mundo... do simples ato de viver... Deborah é
atriz inteira em cena, pulsando com as palavras... A interpretação
diz mais do que o poema, diz o mesmo, diz outra coisa? No caso
de Deborah esta outra coisa jamais nega o poema, abre-o... E
assim como se apropria dos poemas, a atriz apropria-se também
das imagens, compõe com elas, brinca com elas, num jogo de rara
interação entre projeções, luzes e atriz, onde nada é simplesmente
cenário ou iluminação, mas tudo é dramaturgia, interpretação,
leituras, dizeres. ...Saímos do espetáculo abençoados, protegidos
pelas asas benfazejas de Deborah-Quintana, e tomados pela
imensa alegria de viver que sua cena transpira.”
Eliane Lisboa, diretora teatral e dramaturga - Set/2013 – PB

Sobre UM CERTO CAPITÃO VERISSIMO
“... bela homenagem! ...um trabalho criativo e interessante, na
medida em que foge da interpretação canônica do autor, de
certo modo renovando-o em sua leitura. ... Deborah Finocchiaro,
sempre exuberante, visceral e profundamente emotiva e
emocionante. A seu lado, estão Denise Fontoura e Elaine Regina,
Leandro Roos Pires e Marcelo Adams, este em uma série de
corporificações verdadeiramente tocantes. Denise Fontoura, com
Deborah Finocchiaro, ainda se ocupa das interpretações vocais,
alternando-se todos em diferentes instrumentos musicais, o que
empresta ao trabalho uma variedade e uma atenção constante do
espectador...o motivo pelo qual os artistas escolheram Erico para
este trabalho: sua singular militância, não político-partidária,
mas essencialmente humanística, que reconhece e assume a
importância e o papel social do escritor, sobretudo em sociedades
com grandes diferenças sociais... O cenário de Vicente Saldanha
e da Companhia é inspirado e cria um belo clima logo na
abertura da cena, enquanto os figurinos e adereços, pesquisados
pelo grupo, atendem às necessidades da linha de encenação.
... o reconhecimento da importância de Erico e a qualidade
do espetáculo. Junto as duas: é importante que Erico não seja
esquecido. É fundamental que as novas gerações descubram e
releiam Erico, sempre. Isso fará bem para todos nós...”
Antônio Hohlfeldt, Jornal do Comércio – Jan/2013 - RS
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A Cronologia

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Bacharel em Interpretação Teatral na Faculdade de Artes Cênicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,1992.
TEATRO
1985 - Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues - Direção de Luciano
Alabarse
1985 - Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu - Direção de Luciano
Alabarse
1986 - Gaspar Hauser, de Jacob Wasserman - Direção de Oscar Simch
1987 - Print Mensagem - Direção de Nazaré Cavalcanti e Oscar Simch
1987 - O Patinho Feio - Direção de Biratã Vieira
1988 - Risco, Arisco e Corisco - Texto e Direção de Roberto Oliveira
1988 - Mary Bacalhau, de Doroty Parker - Direção de Oscar Smich
1991 - Fulano - Texto e Direção de Marcos Barreto
1991 - A Arca de Noé, de Vinícius de Morais - Direção de Zé Adão Barbosa
1992 - Temos Todos a Mesma História, de Dario Fo e Franca Rame - Direção
de Alejandra Herzberg
1992 - Teatro Prá Mim é Grego - Direção de Antônio Carlos Falcão
1993 - Pois é, Vizinha..., de Dario Fo e Franca Rame - Direção de Deborah
Finocchiaro
1994 - Hamleto - Direção de Luciano Alabarse
1999 - Os Crimes da Rua do Arvoredo, de Hércules Greco - Direção de
Camilo de Lélis
2000 - Hobárccu, textos e contos de Franklin Cascaes - Direção de Deborah
Finocchiaro
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2001 - Ano Novo Vida Nova, de Vera Karan - Direção de Décio Antunes
2005 - O Macaco e a Velha, de Ivo Bender - Direção de Deborah
Finocchiaro
2005 - A Fada que tinha idéias, de Fernanda Lopes de Almeida - Direção de
Deborah Finocchiaro
2006 - Sobre anjos & Grilos - O Universo de Mario Quintana - Direção de
Deborah Finocchiaro e Jessé Oliveira
2008 - Histórias de Um Canto do Mundo - Memórias de Porto alegre e do Rio
Grande do Sul, de Rosina Duarte - Direção de Deborah Finocchiaro
2012 - Um Certo Capitão Verissimo - Direção de Paulo Mauro
CINEMA E TELEVISÃO
1986 - O Gato - Direção de Saturnino Rocha
1990 - Mazel Tov - Direção de Jaime Lerner e Flávia Seligman
1990 - Ana Raio e Zé Trovão - Rede Manchete
1992 - Talentos do Sul - Apresentadora do programa da RBS TV
1992 - Vista da Janela - Direção de Jaime Lerner
1994 - Incidentes em Antares - Rede Globo
1994 - A Matadeira - Direção de Jorge Furtado
1994 - A Festa - Direção de Jaime Lerner
1998 - Pôquer Interminável - Baseado no conto de Luís Fernando Veríssimo
1999 - O Négocio - Direção de Diego Azevedo, Aletéia Selonk e Roberto
Tiedzmann
2000 - Miopia - Direção de Muriel Paraboni
2001 - Remetente - Direção de Carolina Conte
2001 - Pois é, Vizinha... - Direção de Léo Sassem – RBS TV
2001 - Contos de Inverno - Jogos do Amor e do Acaso - RBS TV
2001 - Na Trilha dos Farrapos, direção João Barone - RBS TV
2001 - Jacobina - Direção de Fábio Barreto
2003 - A Casa das Sete Mulheres - Rede Globo
2004 - Nossa Sra do Caravaggio - Direção de Fábio Barreto
2006 - A Hora do Guará - Direção de Gilson Filho
2006 - Maldita - Direção de Luís Mário Jobim Fontoura
2007 - Stress - Direção de Karine Emerich - RBS TV
2008 - Segura na Mão de Deus - Direção de William Linhaes e Elisa
Simczak Treuherz
2009 - O Retorno de Saturno - Direção de Lisandro Santos
2010 - Cromossomo 21 - Direção de Alex Duarte
2011 - O Guitarrista no Telhado - Direção de Lisandro Santos
2011 - Menos que Nada - Direção de Carlos Gerbase
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2011 - Quem é Rogério Carlos? - Direção de Pedro Bughay
2012 - A Última Reunião Dançante - Direção de Lisandro Santos
2012 - Dyonélio - Direção de Jaime Lerner
2013 - Gildíssima - Direção de Alexandre Derlan			
2014 - Animal - Direção de Paulo Nascimento - Série do GNT
DIREÇÃO
1990 -Vermelho Paixão, show da cantora Nanci Araújo & Banda
1993 - Grupo Vocal Da Boca Pra Fora
1993 - Pois é, Vizinha... (Una Donna sola), de Dario Fo e Franca Rame
1996 - Forças - vídeo clip Lory F. Band
1996 - O Vampiro Vlaids, de Deborah Finocchiaro
1997 - Via Sacra - em Dois Irmãos/RS
1997 - Daqui Pra Lá de Lá Pra Cá - Show do Grupo Vocal Da Boca Pra Fora
1997 - 2º POA Encanto - 18º Festival Internacional de Coros
1997 - Certas Coisas - Coral Ginástica de Novo Hamburgo
1997 - 15 Anos do projeto Prelúdio
1998 - Presépio Vivo do Projeto Prelúdio
1999 - Hobárccu
2003 - O Urso, de Anton Tchekhov
2004 - O Exame, de Deborah Finocchiaro
2005 - O Macaco e a Velha, de Ivo Bender
2005 - A Fada que tinha idéias, de Fernanda Lopes de Almeida
2006 - Sobre Anjos & Grilos - O Universo de Mario Quintana
2007 - Memórias e Pinturas, de Luciano Hoeltz - Supervisão de direção
2007 - Beatriz, de Fernanda Carvalho Leite - Supervisão de direção
2008 - Histórias de Um Canto do Mundo - Memórias de Porto alegre e do Rio
Grande do Sul
2009 - Crack - Queimando A Vida, de Deborah Finocchiaro
2010 - Não é Festa de Criança, de Juan Araújo e Ricardo Thibau
2014 - A Dama dos Evangelhos, de Elisa Lucas
PREMIAÇÕES
2013 - Prêmio de Melhor Atriz, 2º Melhor Espetáculo no 2º FESTKAOS Cubatão/SP por Sobre Anjos & Grilos;
2012 - Prêmio de Melhor Atriz e Júri Popular Melhor Espetáculo no 40°
FENATA - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa / PR por Pois é,
Vizinha...;
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2012 - Prêmio 3º Melhor Espetáculo, no 8º Festival Nacional de Teatro de
Limeira / SP por Sobre Anjos & Grilos;
2011 - Prêmio Funarte de Teatro Myrian Muniz 2011 (Circulação da
Companhia de Solos & Bem Acompanhados - PI, TO, RN);
2007 - Prêmio Melhor Espetáculo, Melhor Atriz e Melhor Texto Adaptado
no 2º FENAT - Festival Nacional de Teatro de Campos dos Goytacazes /
RJ por Sobre Anjos & Grilos;
2007 - Prêmio de Melhor Atriz e Júri Popular Melhor Espetáculo no 35°
FENATA - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa / PR por Sobre
Anjos & Grilos;
2007 - Prêmio de Melhor Atriz no VII Festival de Teatro de Resende / RJ
por Sobre Anjos & Grilos;
2007 - Prêmio Melhor Espetáculo e Melhor Atriz no XVI Festival
Nacional de Teatro de Florianópolis Isnard Azevedo por Sobre Anjos &
Grilos;
2007 - Prêmio Quero-Quero SATED/RS 2006 de Melhor Atriz por Sobre
Anjos & Grilos;
2004 - Prêmio Açorianos 2003 de Melhor Direção e Melhor Espetáculo
por O Urso;
2003 - Prêmio Melhor Atriz, no 1O Festival Guaçuano de vídeo em Mogi
Guaçu / SP pelo Curta Metragem Pois é,Vizinha...;
2003 - Prêmio Melhor Atriz - 3ª Mostra APTC de Cinema pelo Curta
Metragem Pois é, Vizinha...;
2002 - Troféu Negrinho do Pastoreio - Categoria Teatro (Associação
Gaúcha de Municípios);
2001 - Prêmio “Garota Esmeralda Verão 2001” (opinião pública) por Pois
é, Vizinha...;
1999 - Prêmio Melhor Espetáculo no VII Festival Nacional de Teatro de
Florianópolis Isnard Azevedo por Pois é, Vizinha...;
1998 - Prêmio Melhor Atriz – 1ºFest. Nac. de Teatro de Novo Hamburgo
por Pois é, Vizinha...;
1998 - Prêmio Melhor Espetáculo e Melhor atriz no VII Festival do Vale
do Sinos por Pois é, Vizinha...;
1995 - Prêmio Bob Pop Show (opinião pública) Melhor na Categoria
Teatro em 94;
1995 - Prêmio Local Hero (opinião pública) como Melhor Atriz 94/95 por
Pois é, Vizinha...;
1994 - Prêmio Açorianos de Melhor Atriz por Hamleto;
1991 - Prêmio Tibicuera de Melhor Atriz por A Arca de Noé;
1988 - Prêmio Tibicuera de Melhor Atriz por Risco, Arisco e Corisco
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No camarim
DEPOIMENTOS

“

Na realidade, eu nunca dei a atenção à carreira da Deborah nem
na música e nem nas artes cênicas. De repente, ela me surge
como uma ótima atriz. Foi surpresa total. Daí para frente foi só
sucesso e eu torcendo para ela, macaca de auditório. Admiro
muito o trabalho dela. Eu achei que seria uma fase passageira
quando ela começou. Eu deixei cada um dos meus filhos fazer
a sua escolha. Na época do 2º Grau, ela ficou meio sem saber o
que fazer. Ela se envolveu com música por causa da irmã mais
velha, a Lory, e a Laurinha também. Se criou nesse ambiente
com as irmãs que faziam da música um trabalho. Eu deixava
a Deborah livre, mas todo o pai e mãe deseja que o filho tenha
uma carreira de médico e advogado, tenha muitos filhos. Depois
que passei nove anos em Jurerê, na volta para Porto Alegre, a
Debinha quis me incluir em um sarau. Fiz um esforço para ter
desenvoltura e consegui. A Deborah continuou com humildade,
simplicidade. Ela não tem esse desejo de aparecer, nem é uma
pessoa muito pública. Eu admiro muito a garra que ela tem.
Hoje eu sou fã incondicional da minha filha, pelo trabalho e pelo
esforço que ela faz. Não é fácil esta profissão. O nosso contato
de uns tempos para cá foi de afinidade e amizade. Depois, a
gente começou a se aproximar mais. Ela se preocupa muito
comigo e estamos juntos sempre que podemos. Ela fez desta
profissão a vida dela e se mantém com o teatro.”
Cleria Finocchiaro – mãe
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“

Escrevo tomada de emoção. Meu coração pulsa de felicidade
ao saber que minha ‘mana’, Deborah, a caçula da família, é
homenageada por suas realizações artísticas e é reconhecida em
sua cidade natal. Que trajetória grandiosa, quanto merecimento!!!
Antes de seguir com este depoimento, gostaria de parabenizar
os proﬁssionais envolvidos nesta brilhante ideia de registrar,
em livro, os passos iluminados desta original e única “pequenagrande” atriz, diretora, compositora, cantora, violonista,
professora e locutora Deborah Finocchiaro!!! Então vamos lá…
Como irmã mais velha (somos em quatro: Lory, Charles, eu e
Deborah), posso aﬁrmar que Deborah é, antes de mais nada,
um ser humano de qualidade inﬁnita e que traz desde seu
batizado, um ‘Q’a mais, pois seu nome é escrito com um ‘H’ no
ﬁnal…O que a torna muito especial! Sinto muito orgulho por
fazer parte da história sanguínea desta ‘menina-mulher’, que por
sinal, como irmã, é exemplar. Não há o que falar. Deborah é o
centro da família e ampara minha mãe (Cleria), desde que nosso
pai (Charles) e nossa irmã mais velha (a super e inesquecível
roqueira, Lory F.) partiram… É ela quem ‘segura’ e faz a ‘roda’
familiar seguir ‘rodando’. Por este grande gesto de amor, serei
sempre grata a este ser humano que é Deborah!! Tive o privilégio
de conviver com Debinha (como era chamada em casa) até meus
19 anos, quando me mudei deﬁnitivamente para São Paulo, em
busca de meu sonho, a música.! De lá para cá (e lá se vão 33
anos), testemunhei a entrega, a paixão, a batalha e a concentração
desta ‘guerreira’ dos palcos para chegar onde chegou, numa
trajetória digna e vitoriosa!!! Sempre conectada com os caminhos
do “bom coração” - com caráter, ética e personalidade - cursou a
faculdade de teatro, se formou, deu aulas, criou, escreveu, cantou,
interpretou com a certeza de quem sabe que ‘Arte é uma coisa…
Sucesso comercial, fazer parte do mainstream, é outra”…E assim,
Deborah segue lúcida e ‘tri-ativa’, sem se corromper pela ilusão
da fama proporcionada pelos grandes veículos midiáticos. E neste
caminho solitário, constrói seu próprio teatro, sua própria história
artística e com sua verdade implícita, comove, move e conquista
um público diverso, dos 07 aos 70 anos.!! Tudo o que Deborah
realizou e segue realizando no teatro é grande. Nada é ‘normal’
ou convencional. Sempre que Deborah monta um espetáculo, é
de fato um espetáculo!! Deborah é moderna, arrojada, corajosa
e quando ela entra em cena, a magia acontece… Deborah sabe
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interpretar de forma única, contagiante.!! Deborah tem força… E
que força! Não só nos palco, mas fora dele! Incansável, com garra,
paixão, obsessão e inﬁndável energia positiva, arrebata e reúne
pessoas para construir com beleza e nobreza os seus sonhos!
Intensa, se ‘joga’ em tudo o que faz, sempre inteira, de bem com a
vida! ! ! Generosa e sem preconceitos, carrega o coração nas mãos
e com a mente sempre aberta para o novo, prestigia, valoriza e
agrega a arte de outros artistas em seus espetáculos, o que a torna
uma rainha dos palcos e da vida!!! Enﬁm, Deborah respeita a
arte dos palcos, renova a linguagem com suas criações arrojadas,
faz as ‘pedras rolarem’ sempre em grande estilo, nos lembrando
sempre, que ‘a vida é bela’!!“

“

Laura Finocchiaro – irmã, cantora, compositora e instrumentista

A Deborah é a minha irmã caçula. Um verdadeiro furacão. O que
falar dela? Eu vejo muitas características do meu pai na Debi. Ele
sempre dizia: Querer é poder. E a Debi sempre foi a luta. Ela é
uma vencedora. Ela tem caráter, é verdadeira, lutadora e única.
Duvido que possa surgir alguém como ela. Podem até tentar
copiar, mas ela é original. Desde pequena ela sempre demonstrou
indignação. Não se acomodava com nada. Sempre buscou fazer
as coisas dela e onde ela entrava, contagiava as pessoas. A Debi
cresceu depressa. Amadureceu com as dificuldades impostas pela
vida. Foi a luta. Sabia o que queria. Quando a Debi se formou, eu
fui ver o trabalho de conclusão. Acho que foi 1992. A peça? Pois é
Vizinha.... Necessito dizer algo mais? É difícil expressar por estas
linhas a Deby. Ela é um livro ou um filme, não, uma série em vários
capítulos. Te amo mana. Muito!!

“

Charles Finocchiaro – irmão

A Deborah, na verdade, a Tia Débi, sempre me apoiou nas minhas
escolhas profissionais, desde quando decidi cursar jornalismo na
PUC até quando, após me formar, preferi seguir atuando como
produtor cultural e não como jornalista. Sempre indicou meu
trabalho para seus parceiros, isso quando não me chamava para
trabalhar com ela seja como diagramador visual, operador de som,
divulgador, etc etc. Hoje em dia eu passo contatos de trabalhos
meus pra ela e assim, profissionalmente, sempre nos ajudamos
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como podemos. A Débi é mais do que uma tia, é minha amiga,
minha irmã e minha mãe, é um ser humano completo, com um
coração gigante e sempre disposta a ajudar como puder. A energia
e amor que ela coloca no trabalho dela me inspira a fazer o mesmo
com o meu, me espelho demais no profissionalismo dela e na
forma como lida com tudo, a Débi é, sem sombra de dúvidas, uma
das minhas maiores referências de vida.”

“

Ricardo Finocchiaro Bolsoni – músico, produtor e sobrinho

Eu já era fã da Debi antes mesmo de fazer teatro. Para a minha
prova de seleção no TEPA(1996) escolhi uma das cenas do Pois é
vizinha.... Assisti várias vezes, afinal, até hoje, é um trabalho de
grande sucesso. Um dia falei pra mim mesma ‘vou trabalhar com
Deborah Finocchiaro’, então participei de um curso ministrado
por ela que, durante a oficina, me convidou para participar do
espetáculo O Urso. Foi possível conhecer o quanto ela como
diretora também é surpreendente, generosa e amiga, assim como,
nos trabalhos que atualmente compartilhamos. Deborah, uma
profissional que merece todo o nosso respeito e admiração. Debi,
amiga, parceira, sou tua fã. Com carinho.”

“

Elaine Regina – atriz e bonequeira

Depois de termos tido várias parcerias e trabalhado juntos em
diversos espetáculos, minha admiração pela sua capacidade
artística se torna ainda maior. Já se foram 20 anos e continuamos
trabalhando juntos. Muito aprendi sendo dirigido por ela e de ter
sido colocado no palco ‘dando texto’ como nunca imaginei. E a
cada encontro é um novo aprendizado. Tive o prazer também de
fazer a trilha do filme Pois é Vizinha... e de fazer parte na trilha do
espetáculo O Urso e no musical Hobarccu. E atualmente fazendo
o Nossas Histórias. Por essas experiências Deborah sempre
esteve além do ‘ser atriz’ ou ‘ser diretora’. Sua abrangência e
conhecimento artísticos proporcionam um ambiente de trabalho
muito criativo e musical, tornando prazeroso e fácil de trabalhar.
Essas qualidades agregam as pessoas e fazem dela uma artista e
uma amiga completa!”
Edinho Espíndola – baterista e ex-marido
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“

Conheci Débi nos anos 80, em uma montagem do Morangos
Mofados do Caio F, dirigido pelo Luciano Alabarse no Clube de
Cultura. Fiquei impressionado por aquela mulher de voz rouca e
força absurda em cena. Lembro de tê-la encontrado dias depois
na frente da ‘lanchera’ naquela muvuca maravilhosa que era a
Oswaldo Aranha, ali falei que tinha adorado o trabalho dela,
ela riu com aquela gargalhada maravilhosa e agradeceu. Foi
amor à primeira vista. Fizemos muitos trabalhos juntos, criamos
dois personagens que usávamos em trabalhos empresariais,
dois velhotes queridos que se chamavam Clarice e Maurício,
nos acarinhamos sempre e ainda nos chamamos pelos apelidos
que nos demos: eu, o Saguí, ela, a Hiena. Nos últimos anos, se
dedicou a solos memoráveis como Pois é, Vizinha..., Sobre Anjos
& Grilos, Histórias de Um Canto do Mundo. Em todos, atua, canta,
toca instrumentos e comove o público. Débi é uma atriz mais que
completa, é mulher doce e ácida, é uma formiga que não sossega
nunca e ainda consegue fazer ‘estrelinha’ com uma mão só”.

“

Zé Adão Barbosa – ator e diretor

Existem unidades de energia espalhadas pelo mundo, algumas
utilizam fontes naturais, outras menos, outras mais. E todas,
de alguma forma, movem o mundo, abastecem a humanidade
com força e luz. Deborah Finocchiaro é uma usina que produz
linguagem e arte. Quando em cena, seu olhar é de uma leoa
que zela por seus filhotes, e pelo gesto da palavra. É difícil
contracenar com ela (e fascinante), pois Deusas e Musas possuem
outra velocidade, outro ritmo e compasso, querem nada menos
do que a precisão da perfeição. Nada mais. A linguagem do teatro
atordoa-nos quando vem impregnada de coragem e beleza. E
nisso, Deborah é arrasadora, feito uma floresta em chamas ou
uma lua cheia com suas estrelas. Nada menos.

“

Mario Pirata – poeta & brincadeiro

Bueno, meu amigo, me pedistes para falar um pouco da Debi;
difícil começar, conheço-a há muito tempo...minha familia era
próxima da dela, eu estudava com seu irmão , a Adriane (minha
irmã) estudava com a Laura e a minha menor estudava com a
Debi...ela ia muito lá em casa e brincavam como duas loucas, ela
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e minha mana berrando e correndo e me provocando (no meu
modo de ver, adolescente pedante...), muitos anos depois, com
o grupo Face & Carretos a pleno vapor eu soube que a Deborah
estava fazendo o DAD e achei super bom para ela e para a
Arte;...não estava enganado. Acompanhei (sempre falando com
ela) o inicio do Pois é, Vizinha... e fiz, como técnico do Teatro de
Câmara, uma das primeiras montagens do Anjos & Grilos; nesta
sequência ela me convidou para operar o Pois é e logo depois o
Anjos & Grilos e comecei a conviver mais estreitamente com esta
louca e inquieta pessoa. Trabalhar com a Debora é, por tabela,
ser perfeccionista (o que eu adoro)... ela tem um amor tal pelo
trabalho de palco que domina, pelo menos basicamente, todos
os aspectos de seu espetáculo, som, luz, cenário, etc. ela própria
supervisiona e, pasmem, com propriedade. Ao mesmo tempo,
ouve e brinca com a fluidez que deve caracterizar o ‘fazer’
teatral proporcionando aos colegas uma troca de ideias sempre
proveitosa e profícua. A Deborah que eu conheço e trabalho é
brilhante, olha no olho, diz o que pensa, não tem medo de exigir
quando é preciso e ao mesmo tempo é de uma compreensão atroz
quando as coisas não dão exatamente como o planejado,...outra
coisa admirável na Debora é a sua humanidade... neste mundo
louco, competitivo e amargo ela sempre buscou e busca ainda
um equilíbrio, uma forma mais branda de ver e viver, a certeza
de que se pode melhorar e crescer sempre. Hoje a minha amiga
e colega de trabalho está trabalhando com os meus filhos e esta,
sem sombra de dúvida, é a maior prova da confiança que tenho
nela...de olhos fechados sei que eles somente aprenderão em
termos de trabalho e de vida!!... No mais, Debora Finocchiaro,
filha de Dna. Clelia (querida pessoa por quem tenho muito
apreço), irmã de Laura, Lory e Charles, mulher de teatro, amiga e
ser humano... MERDA !!!

“

Carlos Azevedo – técnico

Trabalhar com a Debi no projeto Lory F. Band foi uma conquista
para ambas. Numa proposta absolutamente altruísta que
nos tomou intensos 3 ou 4 anos de nossas vidas nos ensinou
que juntar as forças para a tarefa de um projeto póstumo era
absolutamente imprescindível. Naquele momento éramos uma
só em detrimento de um propósito e nos completamos com
nossas especificidades. Aquilo que era pequeno passou a ser
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grande e cada vez maior... ao infinito! Desta parceria resultou
um CD e vários vídeo-clips. Agregamos à iniciativa todas as
nossas relações que contribuíram com seu talento para esta
realização. Foi neste momento que percebi o quão importante
são nossas escolhas pois através delas é que a vida segue seu
rumo. Lembro da Debi trabalhando com muita determinação,
coragem e organização, suportando na sua agenda mais este
empreendimento que exigia dela uma energia brutal pois, além
da tarefa cotidiana, precisava administrar a parte emocional da
perda da irmã Lori F. que tinha nos deixado tão precocemente.
Ela combateu esta perda com todo o seu talento de atriz, diretora,
produtora, cantora, roteirista e até produtora de disco e diretora
de cinema. Desde então já se passaram quase vinte anos. Cheers!”

“

Fernanda Chemale - fotógrafa

Já conhecia e admirava o trabalho da Deborah Finocchiaro,
mas foi em 1999, fotografando a peça de teatro (Os Crimes da
Rua do Arvoredo), com direção de Camilo de Lélis, que tive a
oportunidade de conhece-la; além de esplêndida atriz, uma
amiga maravilhosa. Sempre concentrada nos bastidores fazendo
exercícios e preparando-se para entrar em cena... Daí, consolidouse a nossa amizade... Lembro quando a gente se encontrava no
trânsito de Porto Alegre, cada um saía de seu carro para um forte
abraço; era só buzinaço... as pessoas achavam loucura. Correrias
de trabalhos fez com que ficássemos distantes, porém sempre
conectamos em pensamentos e quando Débora estava atuando
ou dirigindo uma peça teatral eu estava lá... Recentemente
(em maio de 2014) retornamos com a peça teatral A Dama dos
Evangelhos, assinada por Débora e Paulo Fontes com atuação de
Elisa Lucas... E como sempre concentrada e disciplinada e afável
me perguntava: daí, vizinho, o que você está achando da peça?
Dando minhas opiniões, ela comentava: é mas posso mudar
aqui...ali...que tal...? Eu defino Deborah Finocchiaro como uma
grande mulher...uma ótima atriz...uma eterna amiga...bjsss...”

“

Vilmar Carvalho – fotógrafo

A primeira vez que vi Deborah no palco foi em Sobre Anjos &
Grilos, retirei-me do teatro em êxtase e com uma única certeza:
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quero trabalhar com ela. Nesse momento, estávamos em
contato para iniciar na produção desse espetáculo. Apesar do
meu trabalho de produção na Cia estar praticamente certo, saí
da apresentação convicta de minha escolha. Ela é uma artista
completa, cuja atuação é inteira e intensa. Ao conhecer a Deborah
fora do palco tive a mesma impressão. Intensa, criativa, pulsante,
vivaz. Ela vive arte desde o momento em que acorda. Nunca
vi um ser humano com tanta vida e juventude. Como disse o
poeta Mario Quintana: ...’E se alguém consegue conservar por
toda a vida a criança que tem em si, esse alguém será realizado
e nunca envelhecerá...’. É o caso da Debi. Talvez conservar a
criança, justifique tanta criatividade e amor pela vida e pela arte.
Quem é Deborah Finocchiaro? Ela é sua obra. Quem a conhece
consegue perceber a presença de suas convicções no palco. Tudo
é construído para atingir o grande público, não somente para
quem faz e conhece teatro. Fora do palco, ela não impõe barreiras.
Não há arrogância, prepotência, mas há simplicidade e gratidão
por aqueles que contribuíram e contribuem para que possa
literalmente viver de teatro: o público. Deborah, para mim se
define com a palavra generosidade. Generosa em transmitir seu
conhecimento e experiência a sua equipe e parceiros, generosa
com seu público, generosa como filha, como chefe, como amiga
e como cidadã. É uma honra, trabalhar com ela. Como relações
públicas e produtora, ela para mim, foi uma escola e um case a
ser estudado, pois mesmo sem ter formação em comunicação,
marketing ou administração, ela conseguiu transformar o seu
nome em uma marca consolidada, reconhecida e respeitada no
mercado das artes cênicas no Rio Grande do Sul e em outros
estados. Ela é um exemplo e uma escola para o meio artístico e
para a economia criativa, porque além de atriz, ela é diretora,
roteirista, produtora, vendedora, é o departamento de Marketing
e planejamento, é empreendedora, e acima de tudo humana.
Aliás, um dos seres humanos mais bonitos que tive a sorte de
conhecer. Trabalha em constante busca pelo aprimoramento, com
minúcia, precisão nos detalhes, de maneira que consiga trazer
para seus espetáculos a maior qualidade possível na experiência
do público com o teatro. Por esses motivos ela é uma escola e um
ser humano admirável e singular. Por fim, só posso dizer gratidão
e finalizar com Rubem Alves: ‘A felicidade é um dom que deve
ser simplesmente gozado. Ela se basta. Mas ela não cria. Não
produz pérolas. São os que sofrem quem produzem a beleza, para
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parar de sofrer. Esses são os artistas’. Vida longa, próspera, feliz e
repleta de arte!”

“

Daniela Lopes – Produtora

Conheci DF no meio da loucura dos anos oitenta. Encenávamos
Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, no Clube de Cultura.
Eu já tinha alguns anos de carreira, quando ela estreou um ao
meu lado na pele de uma das prostitutas do coro. Eu defendia
o Vendedor de Pentes que chegava animados imóveis no bordel
e se dirigia a ela dizendo: ‘tudo bem minha flor?’ Apesar de
estarmos numa tragédia, nos divertíamos bastante nos bastidores
e, em cena também. Percebi logo de cara seu potencial, apesar da
ausência de falas. Anos depois, fizemos uma versão de O Enigma
de Kaspar Hauser, e fomos pro Rio. Chegamos a ir num aniversário
do Tim Maia, que não apareceu na sala, trancafiado no quarto.
Ela tocava violão e cantávamos loucamente no terraço da Casa
Pascoal Carlos Magno, em Santa Teresa, com sua irmã Laura.
Grande parceira! Fizemos o Show Shuá, programa de auditório
no saudoso Porto de Elis. Que loucura...Mas, fora o tempo
passado, o que mais nos uniu foi sua independência. Somos
empreendedores, graças a Deus!”

“

Renato Campão – ator

Já conhecia a Deborah por sua trajetória artística. Atriz que eu
admirava muito. O destino fez com que nos conhecêssemos
pessoalmente, faz uns cinco anos, quando fomos convidados
para ministrar uma oficina de interpretação. Ela falava sobre
interpretação para cinema e teatro e eu sobre direção para
cinema. Foi incrível! Tivemos uma sinergia na hora. Era como se
fossemos parceiros de trabalho, amigos, há muito tempo. A partir
daquele momento decidimos que iríamos desenvolver projetos
juntos, não interessava em quanto tempo. Então, passamos a nos
encontrar com regularidade e falar sobre vida, criação, projetos
que cada um estava envolvido, enfim. Ela me convidou para
gravar o Sobre Anjos & Grilos – O Universo de Mario Quintana.
Gravando, tive mais um olhar. Um novo olhar sobre a peça e,
principalmente, sobre a interpretação da Deborah. Fiquei pasmo.
Falei isso a ela no final. Nossa amizade e parceria profissional,
naquele momento, se consolidaram. Passamos a falar de um
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novo espetáculo que ela preparava e pesquisava com sua equipe.
Comecei a trabalhar junto na direção de imagens que integram
esse trabalho. Gravamos, trocamos ideias, vivemos a arte. Somos
cúmplices em refletir muito, talvez transformar. Aqui estamos
em 2014, com uma grata equipe, juntos no GPS – Gaza. Ainda, no
mesmo ano, pude trabalhar com ela na série televisiva Animal,
onde fui diretor da segunda unidade. Precisaria de muitas
palavras e parágrafos para tentar definir a múltipla Deborah. Sem
tergiversar, afirmo: ela é generosa em partilhar conhecimento,
afetiva no trato, vívida, sensível e uma amiga de toda a minha
vida. Deborah, obrigado por existires!”

“

Luiz Alberto Cassol – Cineasta

Segundo Stanislavski, é preciso prestar atenção em tudo para
não se fazer espelho da mediocridade. Grotowski, por sua
vez, diz: ‘Eu encontrei um campo, o teatro, e eu tenho uma
responsabilidade: recusar a mediocridade. Eu não quero me
apresentar ao público para ser aplaudido, eu não quero que os
espectadores digam: como é lindo... Eu quero ser o portador
de alguma coisa de qualidade’. Ao que Peter Brook interroga:
‘Como fazer?’. Essas reflexões trazem consigo elementos
essenciais ao exercício profissional do ator. Elementos esses, que
povoam o trabalho da Debi, essa amiga querida, pessoa especial,
atriz especial. Quais sejam: compromisso com suas escolhas,
respeito ao público, ao teatro e a si mesma. Escolhas essas que
refutam a mediocridade e priorizam o conteúdo criando laços
indestrutíveis de identidade entre o artista e sua obra. Identidade
esta que consolidada sua relação com o espectador e estimula o
diálogo sensível e crítico. E o principal, jamais esquecendo o que
preconizava Brecht, que uma das funções primordiais da arte
do espetáculo é divertir. Refutar a mediocridade é uma tarefa
hercúlea quando se trata de uma atriz que vive de seu teatro.
Reflexo dessas escolhas definidoras é a coerência, pacientemente
construída ao longo de sua carreira que tenho tido o privilégio
prazeroso de acompanhar desde seu início. Sua firmeza e doçura,
sua tenacidade, inquietude, sua curiosidade, inteligência sensível
e criativa, propositiva e realizadora, cativou definitivamente
minha admiração, respeito e, é claro, meu afeto. A Debi tem,
entre outras, três qualidades que considero basilares ao exercício
da representação: humildade, generosidade e grandeza. Atriz
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guerreira, sempre aberta a experimentação de novas linguagens
e ensinamentos. Atriz de várias de afinadas ferramentas.
Finalmente encerro com a pergunta de Peter Brook: ‘Como
fazer?’. Os caminhos são múltiplos, de difícil, mas prazeroso,
acesso. Cabe a cada ator a responsabilidade de buscar o seu e
tentar manter-se nele ao longo da vida.”

“

Sandra Dani – atriz

São múltiplas máscaras,/almas loucas e fugazes.
Os mímicos e atores/são anjos de sete faces.
Quando ela nasceu, ficaram em dúvida os assistentes de parto
se a menina choramingava ou apenas realizava sua primeira
interpretação cênica. E nunca mais parou de encenar. Deborah é
um show. Perto dela o riso explode entre os lábios qual um sol
incandescente. É uma atriz despojada de estrelismos, irmãzinha
de todos estes integrantes desta fauna maravilhosa de homens e
mulheres que trocam de alma, assumem personagens, revelam
a alma das gentes em seus recônditos mistérios, quando pisam
no palco. É uma honra e uma alegria ser amigo e parceiro da
Deborah. Por três gerações, levarei comigo a hilariante mágoa
de seu convite a que o poeta que vos fala abdicasse do recital
que realizávamos em parceria, e ficasse jogando bocha com os
velhinhos, pois ela assumiria soberanamente o espetáculo. Pois
é vizinha, todos somos vizinhos da atriz, pois ela permanece ao
nosso lado, sempre, com sua indizível graça, desmedido talento,
irredutível profissionalismo. Não tem o Rio Grande holofotes
dignos para revelar e cultuar seus astros, e assim Deborah brilha
por conta própria. O teatro, as plateias têm uma dívida de ‘amor e
gratidão’ com essa pessoinha pequena mas que agiganta-se sob os
cenários e coadjuvantes. Conta-se que o ponto, em seu labirinto,
não poucas vezes, esqueceu de exercer suas funções de vigilância
aos textos e tramas para aplaudi-la de pé e bater palmas para
atriz. Palmas para ela, amigos. E todas serão poucas ante o mérito
resplandecente de sua arte. ‘Quando a gente bate palmas, as mãos
se beijam’, disse o William, aquele maior do que este das bochechas
rosadas, pois refiro-me a Shakespeare.”
Luiz Coronel – poeta e publicitário
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“

O primeiro contato com Deborah Finocchiaro se deu em 1994,
quando eu cumpria a função de editor de Teatro do jornal Zero
Hora. Cumprindo uma pauta, a conheci orientando uma oficina
com uma touca vermelha (ou laranja...) na cabeça, acho que em
uma sala da CCMQ. Como repórter, chamaram-me a atenção
seu carisma e seu entusiasmo. Na situação de espectador, alguns
dias depois, o perfil se completou mais um pouco ao me deliciar
com seu virtuosismo no papel da Maria de Pois é, Vizinha.... Anos
mais tarde, ao lado de Dedé Ribeiro, nos tornamos companheiros
em um projeto de montagem teatral que não se concretizou. A
frustração só não foi maior porque sobreviveram duas parcerias
musicais com Deborah. Em 2013, nossa convivência artística
foi mais bem-sucedida: Deborah e Sandra Dani estrelaram
uma pequena esquete baseada em Esperando Godot, escrita por
mim para o lançamento da Escola de Espectadores de Porto
Alegre e ensaiada em pouquíssimos dias. Foi quando percebi
que coragem e talento podem andar juntos. Pois é, já conheci
algumas das tantas faces de Deborah — atriz, diretora, produtora,
compositora, dramaturga, professora, cantora, instrumentista.
Mas é a primeira imagem que fica. Se me pedirem para definila, vou dizer que Deborah Finocchiaro foi, é e será sempre uma
moleca agitada de touca vermelha (ou laranja), viciada em criar
coisas, que só se contenta quando o mundo está colorido de arte.”

“

Renato Mendonça – jornalista, dramaturgo e pesquisador

Conheci a Deborah Finnocchiaro no teatro é claro! Ela no palco.
Eu na plateia. A peça era Pois é Vizinha. Aquela jovem e pequena
atriz sozinha no palco. Rindo, chorando, e fazendo a gente rir
e chorar num piscar de olhos. Uma explosão de atriz! Era tanta
emoção em cena que parecia que o coração da Deborah pulsava
do lado de fora do corpo. Nunca mais esqueci dessa primeira
impressão que tive. Segui acompanhando a trajetória brilhante da
atriz como jornalista cultural. Calhou, por estas alegrias da vida,
que nos tornássemos colega na BandNews FM onde, desde 2011,
ela faz uma coluna de artes cênicas nos programas de jornalismo
cultural ancorados por mim. Descobri que ao talento dela como
atriz, produtora e diretora se soma uma capacidade incrível de
falar e escrever sobre teatro. E confirmei que sim, o coração dela
realmente deve pulsar fora do corpo, porque não caberia dentro
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da pequena Deborah um coração tão grande, tão emocionado e
tão generoso com os colegas e com o teatro!”

“

Lúcia Mattos - Jornalista

Presença, honestidade e maestria. Acho que essas três palavras
definem a Déborah artista e a Débora pessoa. Ela se coloca
nas coisas com verdade, clareza e, sobretudo, com um sorriso
que nos dá força. Ela abre nossos olhos para as possibilidades.
Observadora, atenta. Uma profissional excelente para se ter ao
lado. Incrivelmente talentosa e eficiente. Lembro que fiz minha
primeira oficina com ela em 2001 na Casa de Cultura, e desde
aquela época, sua técnica, seu profissionalismo e talento me
cativaram. Treze anos depois, estava eu, na mesma Casa de
Cultura, agora com o presente dos deuses de ser dirigida por ela.
Lembro dos seus comentários muito pontuais, focados, sugerindo
que eu trabalhasse também o humor, as mãos, os ângulos do
corpo, o colorido e o brilho do texto, a importância da Gestalt
nas palavras ( Era loooooooonge... Era ‘Curto’), sempre com
ritmo, intensidade e velocidade. A importância de romper o
monocórdio, valorizar a musicalidade das palavras, se apropriar
do trabalho com leveza, fluência e não com tensão. Pelo prazer do
brincar de ser outro, pelo prazer de sofrer na pele de ‘um outro’
que não somos nós, mas que temos algo dele dentro da gente.
Sou muita grata pelas suas lições e pela sua doação em trabalhar
comigo. Obrigada Déborah! Salve a tua luz!“

“

Elisa Lucas – atriz e dramaturga

Sempre foi muito fã da Deborah, essa atriz exuberante! Assisti Pois
é, Vizinha na década de 90, quando não a conhecia pessoalmente
e fiquei extasiada com sua força dramática e seu imenso carisma.
Anos depois, no convívio com ela, fiquei impressionada com
sua vitalidade criativa. Acho que a Debi produz arte até quando
dorme. Ela é uma inesgotável força de trabalho, em todos os
aspectos, na criação, na pesquisa, na produção... E isso é muito
estimulante na sala de ensaio. Ela está sempre pronta a se
relacionar com o que você propõe. Como diretora tem um olhar
extremamente sensível que não desperdiça nada do que você
propõe, mas transforma e potencializa com rigor técnico. Outro
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aspecto que me fascina, é a autenticidade com que ela conduz as
propostas, sem se preocupar em definir uma estética, em fixar uma
ou outra linguagem. Seu compromisso é com a potência do que
vai ser dito e não exatamente com a forma. Então, com espírito
brincante, ela arrisca, brinca, experimenta, sempre buscando
comunicar, mobilizar... Acho que por isso, seu trabalho é tão
festejado pelo público. Por onde passa, ela conquista. Alia técnica,
generosidade e muita radiância. Salve Deborah, grande parceira!”

“

Sandra Alencar – atriz

Desde que entrei para o mundo artístico em Porto Alegre ouvia
muito falar nas Finocchiaro. A Laura cantava com o Léo Ferlauto
no ‘Sonho Solto’ e a Lori era roqueira até a medula e esquentava o
clima em qualquer beco que tivesse uma guitarra. A Débi era apenas
a irmã irrequieta e comunicativa, linda com seus cabelos crespos
e livres e uma simpatia que derretia (derrete) qualquer coração.
Eu não sabia se ela era atriz, cantora, bailarina ou tudo isso (anos
depois confirmei que era tudo isso e mais). Não lembro da primeira
vez que falamos, mas frequentemente nos encontrávamos e o
assunto sempre era bom, divertido, inteligente e regado a sonoras
gargalhadas. Um dia no início dos 90’s Lori nos deixou e uma
grande tristeza e desesperança tomou conta de todos. Ela era jovem,
bela e talentosa. A peste, ainda sem controle, ceifava nossos grandes
talentos. Pois foi justamente num dia depois da morte dela, eu tinha
uma entrevista na TV (eu e vários outros atores, inclusive Regina
Braga e Irene Ravache que estavam aqui no pago). Estavam quase
todos ali e o programa ia começar, mas ainda não tinha chegado a
Deborah. Cogitou-se que talvez ela não fosse, a irmã havia falecido
no dia anterior, seria natural até que ela faltasse. Mas ela não faltou.
Chegou como que iluminada. Eu não conseguia tirar os olhos dela
e daquela força que ela irradiava. Parecia que a cada suspiro ela
se reinventava e soprava o sofrimento prá bem longe. Nunca vi
nada parecido e nunca consegui explicar aquela estranha luz que a
rodeava. Passaram-se os anos e muitos eventos, penteados e makes
depois, um convite: ‘vou dirigir um grupo com um trabalho novo,
vem comigo’. Fui. Os ensaios no salão de festas do prédio da Simone
Telecchi, os riscos, os risos, os passes mágicos. Nos entregamos de
corpo e alma aquele trabalho e O Urso surgiu vigoroso e potente,
foi prêmio Açorianos de melhor espetáculo, direção e ator. Várias
tournées pelo estado e fora dele, era um arrasa-quarteirão. Em
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Goiânia, a vi ser ovacionada por mil pessoas que assistiram Sobre
Anjos & Grilos, absolutamente entregues ao seu carisma e paixão e vi
de novo aquela luz intensa brilhando ao seu redor.”

“

Elison Couto – ator

Deborah,
Débi de Risco, Arisco e Corisco
Débi de Quintana
Débi Vizinha
Débi de muitos anjos e grilos
Débi inquieta, que cria e recria
Que canta, dança e encanta,
contando histórias em qualquer canto do mundo
Débi umas e muitas outras
que toca a alma desvendando a sua verdade
Falar de Débi...
Só sendo em prosa e verso!
Com amor

“

Heloisa Palaoro – atriz, professora, produtora

E o que dizer sobre a Deborah? Ah, somente coisas boas. A Débora
é uma amiga queridíssima, generosa, divertida, moleque, sagaz,
inteligente, presente. Uma atriz caleidoscópica, que nos arrebata
com a multiplicidade ímpar de talentos. Roqueira nata e bailarina
das palavras, a Débora é também uma parceira inigualável em
meus trabalhos com os coros. Dona de um senso rítmico-melódico
avassalador e de uma personalidade viva e pipocante, ela exala
música ‘por todas as juntas’. Com um domínio técnico pragmático,
bondoso e eficiente, a Débi extrai dos meus cantores o que estes
têm de melhor, como se, encarnada no papel da fada de Pinóquio,
metamorfoseasse seus corpos, amadeirados pelos engessamentos
impostos durante o aprendizado árduo de uma partitura, em
matérias flexíveis por onde, então, a música passa a vibrar e a fluir.
Tê-la por perto é um presente”.
Luciano Lunkes – chef de cozinha e músico
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“

Corpo franzino, mãos pequenas e nervosas, olhos vívidos,
voz de estranha beleza, alma inquieta, mente atravessada por
relâmpagos, coração em festa sob a luz intensa da cena: dança
como que possuída por demônios, canta a tristeza alada dos
poemas, incendeia a vida ante os espectadores perplexos, com
um único gesto diz o que precisamos ouvir, com uma dúzia de
palavras risca em nós o silêncio que não pudemos encontrar.
Atriz, da linha mestra de Dionísio, da entrega total e absoluta
ao ofício de morrer e nascer, do circuito vivo por onde vozes se
alinham: a voz de Quintana, de Maria, de Tchekhov, de Antonio
Chimango. Juntos, aprendemos a conhecer o país: das pousadas
baratas de Santos aos suntuosos hotéis de Brasília, do mangue
pernambucano ao furor concreto de São Paulo, das tribos do
Mato Grosso ao calor negro da Bahia: rezamos em Belém, rimos
muito no Cariri, choramos em Ponta Grossa, bebemos de tudo
em Minas, nos curamos em Manaus. Nove anos de trabalho, nove
anos iluminando os aplausos que lhe foram ofertados, nove anos
assistindo em cada canto, em cada rosto, o reconhecimento de
uma artista extraordinária, de uma das maiores atrizes do Brasil,
minha amiga Deborah Finocchiaro”.

“

Fabrício Simões – light designer

Deborah Finocchiaro inspira a todos nós - arte, sensibilidade,
amor, autenticidade, ética e amizade. Deborah me procurou
pela primeira vez porque estava com problemas para cantar,
para interpretar diferentes personagens. Com facilidade fazia
performances de personagens com voz grave, soprosa, sensual.
Iniciamos um trabalho que foi direcionado tanto para uma
questão relacionada a sua saúde vocal como também para a
estética e performance vocal. O resultado foi maravilhoso, pois
Deborah é disciplinada, perseverante, focada, sensível. Eu sei
que ela valoriza muito o meu trabalho e sou muito grata por
esse reconhecimento. Mas, eu quero dizer que trabalhar a voz
de Débora para mim é sempre aprender muito sobre a essência
da vida e da arte. A arte do teatro, da interpretação e arte do
relacionamento humano. Parabéns e obrigada, querida e amada
amiga, Debora Finocchiaro.
Ligia Motta - fonoaudióloga
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Sites
www.deborahfinocchiaro.com
www.sobreanjosegrilos.com.br
www.poisevizinha.com.br
https://www.youtube.com/user/deborahfinocchiaro/featured
https://www.facebook.com/companhiadesolosebemacompanhados?ref=hl
http://gpsgaza.wordpress.com/
CANÇÃO DA PRIMAVERA, DE MARIO QUINTANA - poema e imagens - 2014
https://www.youtube.com/watch?v=sdZIGCW-uzM&feature=youtu.be
GILDÍSSIMA - trailer - 2014: https://vimeo.com/102928382
GILDÍSSIMA - curta-metragem documentário - 2014: https://vimeo.
com/102951385
POIS É, VIZINHA... - teaser - 2014
https://www.youtube.com/watch?v=tMDurDAoP7M&feature=em-upload_
owner
SOBRE ANJOS & GRILOS - teaser (só imagens) - 2014
https://www.youtube.com/watch?v=UCB66_cp43g&list=UUfnf3m8wp7qgIHTwBm-sOQ
SOBRE ANJOS & GRILOS - teaser - 2014
https://www.youtube.com/watch?v=qcTZpgtk8gQ&list=UUfnf3m8wp7qgIHTwBm-sOQ
HISTÓRIAS DE UM CANTO DO MUNDO - PEÇA/SHOW - trecho cena
https://www.youtube.com/watch?v=WmynAdh2M8&list=UUfnf3m8wp7qgIHT-wBm-sOQ
O MACACO E A VELHA - leitura musical - teaser - 2011 https://www.youtube.
com/watch?v=EGBqpsdDpLg
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OS SOBREVIVENTES, de Caio Fernando Abreu - leitura - 2011
https://www.youtube.com/watch?v=DgT8_5KfSpE
SEGURA NA MÃO DE DEUS - curta-metragem - 2008
https://www.youtube.com/watch?v=6KKUIRSUJ9g
O URSO - teaser - 2006
https://www.youtube.com/watch?v=trd5Ffzbrhc&list=UUfnf3m8wp7qgIHTwBm-sOQ
VIDEO BOOK - 2004
https://www.youtube.com/watch?v=A71B5sf5IMs&list=UUfnf3m8wp7qgIHTwBm-sOQ
POIS É, VIZINHA... - curta-metragem - 2001
https://www.youtube.com/watch?v=-6vlNIkSg1o
O NEGÓCIO - curta-metragem - 1999
https://www.youtube.com/watch?v=xpqb8Y64oug&list=UUfnf3m8wp7qgIHTwBm-sOQ
Clipe de PRO AMOR VIVER EM PAZ, de Lory F. Band - 1996
https://www.youtube.com/watch?v=bJJ1JDniuNg

Irene Santos

Clipe de FORÇAS, de Lory F. Band - 1996
https://www.youtube.com/watch?v=uQeq8Xax5ws
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