
Gente de verdade na tela  
Eduardo Barata, Produtor teatral  
 
Depois daquele baile é uma celebração de talento e de vida. Conflitos e diálogos bem construídos, 
atores impecáveis, iluminação que mostra gente de verdade, e não apenas rostos bonitos, trilha 
emocionante, figurinos e cenários inteligentes. A história é tão bem contada e interpretada que 
em alguns momentos parece que estamos diante de um palco, assistindo, ao vivo, às belas 
interpretações do elenco. Depois daquele baile demonstra que o teatro é a matéria-prima para o 
cinema e a televisão e que, sem um bom teatro, não teríamos um cinema e uma televisão de 
qualidade.  
 
Humor, frustrações, alegrias, tristezas, perdas e conquistas compõem o roteiro bem conduzido de 
Susana Schild. A amizade, a fidelidade, a ética e o respeito em todas as idades são valores 
ressaltados na trama. Sem didatismo, o longa demonstra que esses sentimentos são 
fundamentais para a formação de uma sociedade.  
 
Depois daquele baile cativa pela humanidade. Em nenhum momento percebemos que é um filme 
de baixo orçamento. Criatividade, talento, delicadeza e simplicidade são as principais 
características da direção de Roberto Bomtempo.  
 
Dóris (Irene Ravache), uma viúva cheia de vida, oferece um serviço de culinária e pensão em sua 
pequena casa, para completar o orçamento doméstico. A mal humorada Bete (Ingrid Guimarães), 
que veio do interior para fazer faculdade, ajuda a Tia Dóris. Freitas (Lima Duarte), Otávio (Marcos 
Caruso), D.Judith (Regina Sampaio) e o garçom (Chico Pelúcio) são clientes assíduos. Freitas e 
Otávio disputam honestamente o coração de Dóris. Apesar da rivalidade amorosa, a amizade dos 
dois nunca é abalada, muito ao contrário, é fortalecida.  
 
É muito bom ver na telona gente de verdade, com rugas, imperfeições, cabelos brancos, porém 
todos com muito talento. O filme lembra à platéia como é bom envelhecer, amadurecer e 
compreender o mundo com uma visão mais simplista, entendimento a que a juventude não se 
permite chegar com clareza.  
 
Através da música, do tipo de comida apresentado, do cenário, do sotaque e das músicas 
utilizadas, Depois daquele baile faz uma homenagem a Minas Gerais. Porém o filme não é apenas 
mineiro e sim paraense, paulista, candango, carioca, gaúcho, capixaba, amazonense. É uma 
produção brasileiro, aliás, universal.  

 
 
Leia Mais 
 
Sensibilidade, senso de humor, delicadeza  
Flávio Marinho, Dramaturgo  
 
Filme em questão: Depois daquele baile  
 
Estréia do ator Roberto Bomtempo na direção de longa-metragem, Depois daquele baile tem, 
como quase toda comédia romântica, um triângulo amoroso. Mas o roteiro, baseado em peça do 
mineiro Rogério Falabella, tenta inovar no perfil dos personagens: em vez de uma menina com 
jeito de Meg Ryan, a mocinha não é nada mocinha. É Dóris, vivida por Irene Ravache, viúva 
cinqüentona e cozinheira de mão cheia, especializada na típica culinária mineira.  
 
Em sua pensão, em Belo Horizonte, ela atende a Freitas, personagem de Lima Duarte, e a Otávio, 
vivido por Marcos Caruso, entre outros pouquíssimos clientes. Embora amigos íntimos, Freitas e 
Otávio disputam o coração de Dóris. Centrado nos personagens e nos atores que os interpretam, 
o filme tem sido bem recebido pelo público no Rio.  



Doris (Irene Ravache) vira-se para os dois marmanjos que a cortejam - Otávio (Marcos Caruso) e 
Freitas (Lima Duarte) - e comenta: ''Vocês parecem duas crianças!''. E os dois: ''E você é a nossa 
garota!'' O comportamento meio adolescente que alguns representantes da chamada ''terceira 
idade'' passam a adotar, principalmente quando têm uma recaída amorosa, é captado pelas lentes 
estreantes do ator Roberto Bomtempo com sensibilidade, senso de humor e delicadeza. Em 
Depois daquele baile, todos estão a um passo do ridículo, mas ninguém tem medo disso porque 
Bontempo consegue implantar uma verdade cênica, cenográfica e, principalmente, interpretativa 
que sustenta esse tom. E o que poderia distanciar o espectador, acaba envolvendo-o 
emocionalmente.  
 
Tudo se passa na Belo Horizonte dos dias de hoje numa pensão comandada por Doris. Estamos, 
portanto, num universo sem grandes horizontes. São as ''pequenas gentes'' que povoam o nosso 
dia-a-dia: Doris é uma viúva que complementa o orçamento doméstico oferecendo a alguns 
pensionistas refeições diárias, Otávio faz próteses dentárias e Freitas é um aposentado que se 
imagina escritor. O roteiro de Susana Schild se baseia em peça homônima de Rogério Falabella, 
que lança um olhar compreensivo sobre esse grupo. Um dos méritos do roteiro talvez esteja em 
escamotear, com inteligência, a origem teatral de Depois daquele beijo através de cenas ao ar 
livre sem perda da espinha dorsal na pensão.  
 
Pena que os personagens que circundam o trio central sejam desprovidos de interesse. O garçom, 
a ajudante de Doris, a vizinha pouco acrescentam à trama. Os personagens principais também 
têm problemas. É difícil acreditar na ingenuidade de Doris, que não sabe o que é ''subversivo''. A 
estrutura (ou a falta de estrutura) de Otávio - com visão pouco prática do mundo - não combina 
com o perfil de um militante. O personagem melhor desenhado é o de Freitas no seu 
descompromisso com o compromisso e vocação para a liberdade, a vida e o amor.  
 
Depois daquele baile é uma simpática comédia de costumes, daquelas que o cinema brasileiro 
começa a reaprender a gostar, onde os prazeres da mesa, do bate-papo, da dança e da música 
ocupam um bom espaço, como suportes para introduzir a trama e os personagens. Por isso, 
lamenta-se o melodrama para o qual descamba em seu terço final, envolvendo filhos esquecidos e 
mortes súbitas.  
 
A direção investe na maior qualidade da peça e do roteiro: aprofunda o olhar amoroso sobre tudo 
e todos e cria enorme empatia entre tela & platéia. Também sabe conter o tom melodramático 
apontado pela peça, mantendo uma clima discreto e ''mineiro'' que nunca descamba para o gosto 
duvidoso. O Baile corre com bom ritmo, ainda que pudesse ''começar'' mais cedo. Ou seja, a cena 
em que Freitas e Otávio fazem a aposta sobre quem vai ''ganhar'' Doris podia acontecer dez 
minutos antes, até porque, àquela altura, já estamos saturados de informação sobre a história e 
os personagens. Apesar do bom uso da valsa clássica Fascinação, a trilha sonora - pesada, 
inexpressiva, talvez o maior problema do filme - destoa do nível da produção que, apesar de 
modesta, é muito bem cuidada: da direção de arte à maquiagem, passando pela qualidade 
interpretativa dos coadjuvantes.  
 
E o que mais brilha em Depois daquele baile é, justamente, a direção de ator. Lima Duarte - 
apesar de, às vezes, colocar o sotaque mineiro à frente da interpretação - sabe tirar proveito do 
melhor personagem com desenvoltura e poder de comunicação. É um desempenho alegre, 
exteriorizado, que se contrapõe às sutilezas do trabalho de Marcos Caruso, que interioriza as 
emoções, como pede seu papel, enriquecendo-o através de breves pausas e olhares cobiçosos.  
 
Entre a extroversão e a introspecção, está Irene Ravache que há muito não surge tão sedutora, 
insuflando vida e verossimilhança à sua pouco plausível Doris. Os três, porém, defendem o 
mesmo comportamento traquinas e juvenil de quem está às voltas com o amor. No trabalho deste 
trio, sob a estréia promissora de Roberto Bomtempo, bate o coração do filme. Divirtam-se.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 abr. 2006, Caderno B, p. online  


