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BREVE CURRÍCULO 
 
Deborah Finocchiaro estreou no teatro em 1985. Bacharel em Interpretação Teatral na Faculdade de 
Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já participou de centenas de trabalhos 
como atriz no teatro, cinema e televisão. É também diretora, locutora, produtora, apresentadora, 
roteirista e ministrante. Ao longo de sua carreira, recebeu 33 prêmios, entre eles 9 de Melhor 
Espetáculo, 18 de Melhor Atriz, 1 de Melhor Direção, 1 de Melhor Texto Adaptado, 1 de Melhor 
Roteiro e 3 como Melhor Artista de Teatro.  
 
Em 1993 criou a Companhia de Solos & Bem Acompanhados, que tem em seu repertório, entre 
outros, os espetáculos “Pois é Vizinha...”, direção Deborah Finocchiaro (1993), “Sobre Anjos & Grilos - 
O Universo de Mario Quintana, direção Deborah Finocchiaro e Jessé Oliveira (2006 - além do 
espetáculo contém CD, lançado em 2015 e DVD, lançado em 2017), “GPS GAZA”, orientação Camila 
Bauer (2014); “Caio do Céu”, a partir da obra de Caio Fernando Abreu, direção Luís Artur Nunes 
(2017) e “Diário Secreto de Uma Secretária Bilingue”, direção de Vinícius Piedade e Deborah 
Finocchiaro (2019). Os projetos e “Histórias de Um Canto - Memórias de Porto Alegre e do Rio 
Grande do Sul” (que consiste em um espetáculo solo, um recital, um show musical e um registro da 
obra em livro/CD - 2008), “Palavra de Bolso - Onde a Literatura ganha Voz” (2016), “Sarau Voador - 
Literatura e Improvisos Transcriados”(2018) e as obras literomusicais: “A Espessura da Vida” (2018), 
“Leitura às Cegas” (2018); “Benção Poetinha”, a partir da obra de Vinicius de Morais (2018) e “Palavra 
Balada (2018).   
 
No cinema, entre outros, atuou em “A Matadeira”, direção Jorge Furtado (1994), “Nossa Sra do 
Caravaggio”, direção Fábio Barreto (2004), “Gildíssima”, direção Alexandre Derlan (2013), 
“Cromossomo 21”, direção Alex Duarte (2016) e “Bio”, de Carlos Gerbase (2016). Na televisão, nas 
minisséries da Rede Globo “Incidente em Antares” (1994), “Comédia da Vida Privada” (1997) e  “A 
Casa das Sete Mulheres” (2003), nos programas especiais da RBS TV “Contos de Inverno”, “Na Trilha 
dos Farrapos” (2001), “Aventura” (2002), “Histórias Curtas” (2001, 2007, 2010, 2011 e 2012), na série 
“Animal” do GNT, direção de Paulo Nascimento (2014) e foi tema do documentário “Deborah! O Ato 
da Casa”, longa-metragem produzido durante a quarentena, direção Luiz Alberto Cassol (2020). 
 
Em 2014 foi a artista homenageada do 21º Festival Internacional de Teatro Porto Alegre Em Cena, 
ganhando a biografia “A Arte Transformadora”, escrita pelo jornalista Luiz Gonzaga Lopes, que 
integra o 5º volume da coleção Gaúchos Em Cena.  
 
Trabalhos realizados durante a pandemia do coronavírus (até 15/09/2020):  
- Espetáculo “Caio do Céu”, transmitido através de link pelo Facebook do projeto Tem que Continuar; - 

Espetáculos “Caio do Céu” e “Pois é, Vizinha…” transmitidos pelo Youtube do CHC Santa Casa, através do 

projeto #CHConecta;  

- Leituras encenadas “Será Que é o Contrário a Vida da Atriz” - 

https://www.youtube.com/watch?v=TSHqOZ0H3zc e “O Casal ou Por Que Você Não Disse Que Me Amava?” 

https://www.youtube.com/watch?v=xkPp_sOmi0c , de Vera Karan (Ciclo de Leituras Online - Vera Karan 60 

anos, da Coordenação de Artes Cênicas/SMC);  

- Criação e execução do projeto “ Áudios Em Tempos De Recolhimento”, que traz textos, poemas, dicas da 

Tomo Editorial e palavras do livro “A Hora do Magrafo” gravados por diferentes artistas - transmissão pelas 

rádios FM Cultura e Univates FM desde o início da pandemia;  

- Foi tema do Documentário “Deborah! O Ato da Casa”, direção Luiz Alberto Cassol - Seleção Oficial 48º 
Festival de Cinema de Gramado - Mostra Competitiva de longa-metragens Gaúchos;  
- Caleidoscópio - Perspectivas Possíveis para o Bem Viver - Laboratórios de Autodesenvolvimento, em parceria 
com a Dra Ieda Rhoden – Facebook: https://www.facebook.com/caleidoscopiodoser/ e Instagram: 
https://www.instagram.com/caleidoscopiodoser/; 
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- Espetáculo live “Caio em Casa”, a partir da obra de Caio Fernando Abreu - transmitido pelo instagram 

@deborahfinocchiaro (fazendo parte do projeto #TudoEmCasaFecomercio do SESC Ceará), 25/06/2020 - 

https://www.instagram.com/p/CB4EwDdgr7m/ ;  

- 03 Lives do “Sarau Voador - Literatura e Improvisos Transcriados”, uma recapitulação das 30 edições 

transmitidas pelo instagram @sarauvoador:  

19/07 - https://www.instagram.com/p/CBotnXQAgjc/,  

03/07 - https://www.instagram.com/p/CCMwgQYgOU7/,  

17/07- https://www.instagram.com/p/CCwzld9g2YM/ ;  

- Participação no vídeo de Comemoração do Aniversário de 162 Anos Do Theatro São Pedro - transmitido pelo 

no canal do Youtube do Theatro São Pedro e d’O Bairrista, 31/07/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=usE_S-1mVnA ;  

- Atriz da Série “Momsters no Divã”, transmitido pelo instagram @momsters  

Episódio 1: A realidade nua e crua - https://www.instagram.com/tv/CCrwRwIAVFq/ 

Episódio 2: A maternidade é... - https://www.instagram.com/tv/CC9mhsHg7qF/ 

Episódio 3: Sessão de terapia home office - https://www.instagram.com/tv/CDPemougBzu/ 

Episódio 4: As mães perfeitas - https://www.instagram.com/tv/CDhmAHcAn1p/ 

Episódio 5: Mãe e a culpa - https://www.instagram.com/tv/CDzkfMggGuR/;  

 - “Confessionário - Relatos de Casa”, websérie sobre violência doméstica e de gênero antes e durante a 
pandemia - transmissão através do canal Confessionário no youtube - 
http://www.youtube.com/confessionario , direção Deborah Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol;  
- Oficinas para o “Ateliê PUCRS Cultura - pratique em casa”: “Coordenação Motora: Aguçando Destrezas e 

Percepções” - https://www.instagram.com/p/CEPLpijHmtU/ , “As 1001 Vozes - Praticas de Expressão e 

Expansão Criativa Através dos Seus Sons” e “Brincadeiras e Distrações de Outros Séculos” - transmissão pelo 

canal IGTV do @pucrscultura;   

- Vídeo “Quando Nada Mais Houver eu me Erguerei Cantando” selecionado na plataforma do Festival UP - 

https://www.festivalup.org/teatro?pgid=k8yvqsna1-2041fb8d-457a-479c-acad-571a706de485; 

- Produção de 11 mini vídeos para o site do Festival do Minuto: 

Reuniões Sociais, de Mario Quintana - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47181 

O Bicho, de Manoel Bandeira - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47187 

A Função da Arte, de Caio F. - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47182 

A Terra é Azul, de Caio F. - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47183 

Tudo é Passível de uma Outra Interpretação, de Caio F. - http://festivaldominuto.com.br/pt-

BR/contents/47184 

Mostrar Como Sou, de Caio F - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47185 

E a Ciranda Rodava…, de Mario Quintana - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47322   

RBTD, de Mario Quintana - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47323 

Grã Finos, Um conselho de Mario Quintana - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47542 

Ser Poeta significa ser gente, de Mario Quintana - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/47544 

Menino na Sinaleira, de Luiz Coronel - http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/48512 
- Gravação de 16 poemas do livro “Versos da folha-ponto”, de Luiza Luz - transmissão em diferentes 

plataformas;  

- Áudio da campanha “Fronteiras do Pensamento 2020”; 

- Sarau Virtual  “Substantivo Feminino - Confinamentos Voluntários e Involuntários” - Criação e apresentação; 

- Sarau Virtual “Porque Cantamos” (com o maestro Pablo Trindade) - Roteiro e apresentação; 

- Contemplada no Edital FAC Digital pelos projetos “Sarau Voador Virtual - Edição Galeando”, exibido dia 03/09 

- https://youtu.be/CDiKtmXfYrs  e “Invisíveis - Histórias para Acordar em tempos de pandemia” , lançamento 

26/09 no canal http://www.youtube.com/user/deborahfinocchiaro ; 
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- Contemplada no Edital Emergencial de Auxílio à Cultura, da Prefeitura de Porto Alegre, com os projetos 

“Master Class - O Artista Produtor” (1º lugar na Área Teatro, com nota máxima) e “Sarau Voador Virtual - Para 

viajar no Cosmos não precisa Gasolina” (1º lugar na Área Literatura); 

- “Palavra de Bolso” para o projeto Arte Encena SESC dia 31/08 pela unidade SESC Juazeiro do Norte - 

https://drive.google.com/file/d/1H7s9eWemGmVP-W4SDQcM-FMtjA5LivMh/view?usp=sharing; 

- Participação na comemoração “10 Anos Fronteras Culturales”, 30/08/2020 - 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199092421632588&id=113593800182451 

- Participação na “Live Democracia Vive” do “Brasil pela Democracia”, 13/09/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=ym0nIolQcJY&feature=youtu.be 

- Oficina “Expressão e Expansão criativa” para o programa de Sucessão Rural do SICREDI, 13 e 27/09/2020; 
- Oficina “Expressão e Comunicação Criativa -  Acredite e Expanda as suas Possibilidades” para AMATRA, 
18/09/2020. 
Além de participar como convidada de inúmeras lives:  

“Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, Eles passarão… Eu passarinho”, 29/04/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=u72nW0wTBE0&amp;list=LL-

zL_puIh41I5M1T4E3BODQ&amp;index=22&amp;t=0s; 

“Roda de Conversa: Bororó Educação”, 12/05/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=NPgSP2T8wZ4&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR3EHsy98H2QDa

WGph7KEPQtIGDLZLGM8h9oSHa45_wqLAbroEpauR7E38c; 

“Sarau pela Democracia”, 14/05/2020 - https://us02web.zoom.us/j/83645564353#success; 

“Showlidariedade”, 15/05/20 - 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=444753506388854&ref=watch_permalink ; 

“Niterói em Cena”, 16/05/2020 - Part. 1 https://www.instagram.com/tv/CARYNq8pFFx/ e Part. 2 

https://www.instagram.com/tv/CARcEEVJ4bG/ ; 

“Respeita à Cultura - Festival Virtual e Campanha Solidária do Fórum Ação Cultura”, 23/05/2020 - 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3823234297750700&ref=watch_permalink; 

“Bate Papo Teatro Univates”, 20/06/2020 - https://www.youtube.com/watch?v=4Vxw9pQE_Ow&amp;list=LL-

zL_puIh41I5M1T4E3BODQ&amp;index=8&amp;t=0s ; 

“Dario Fo - Comédia e Resistências”, 11/07/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=imHp2P_8MxU&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR14OvE1YbKgs9

BlbNdz8SaH3qBmDfPFBPqie1_e7TTOVMIR_ZFtks8p9Ac; 

“Prazeres nessa Quarentena”, 23/07/2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=8BnUcEXIrY0&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR2ju1MDpaTOZGq

UPIkgGTeo1BWkCvh76IzV-yuBE19mfFh3LDJZyBcBfZQ; 

“Comemoração 13 anos Café Cantante - Uma Homenagem ao Sarau Voador”, 27/07/2020 - 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2778489245584510&ref=watch_permalink; 

 “Fronteras Culturales”, 09/08/2020 - https://www.youtube.com/watch?v=Rn7KE9dc29o; 

“Retrospectiva - 10 anos do livro Nunca deixe de Sonhar, de Vinicius Streda”, 13/08/2020 - 

https://www.instagram.com/p/CD2YqLrJfqK/; 

“Artéria-Arte em Circulação”, 15/09/2020 - 

https://www.instagram.com/tv/CFLTNM7p20q/?igshid=1375r83a1xkjq , entre outras. 
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