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APRECIAÇÃO CRÍTICA 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

Ficha de avaliação diagnóstica 

p. 13 

 

1. Redija um texto bem estruturado, com duzentas (200) a trezentas (300) palavras, que seja 

uma apreciação crítica de um filme sobre questões femininas ou em que a protagonista seja 

uma mulher. 

Comente aspetos como o enredo, as personagens, os lugares e os cenários, o guarda-roupa, 

a banda sonora, as cenas mais significativas, etc. 

Planifique o texto e reveja-o no fim. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DO TEXTO 
 

 

Introdução: 

Identificação do filme, do realizador e do assunto central da obra. 

 

Desenvolvimento: 

1. O enredo. 

2. O desempenho da atriz principal. 

3. A reconstituição da época: cenários e figurinos. 

 

Conclusão: 

O interesse do filme para a cultura portuguesa.  
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TEXTO 
 

 

Florbela, o filme que Vicente Alves do Ó realizou em 2012, dá conta da vida intensa da 

poetisa Florbela Espanca. A partir deste caso individual, a longa-metragem acaba por ilustrar a 

condição da mulher no Portugal das primeiras décadas do século XX. 

O enredo acompanha cronologicamente o percurso existencial de Florbela, selecionando 

os episódios mais marcantes da vida da escritora num mundo dominado pelos homens: os 

casamentos, os amores, mas também as angústias. O filme cruza estes momentos com a escrita 

da autora. Além disso, consegue representar, de forma marcante, a intensidade das emoções e 

da vivência de Florbela Espanca, revelando-se tão impressionante na forma como mostra as 

paixões como as situações de desespero. 

Para esta representação credível da vida da poetisa contribui um bom desempenho de 

Dalila Carmo no papel da protagonista. A atriz foi uma boa aposta para encarnar Florbela 

Espanca, não tanto pelas parecenças físicas entre ambas, mas pela energia e pela emoção que 

a primeira consegue conferir à personagem. O desempenho de Dalila é convincente nas 

situações de euforia da protagonista, mas também nos momentos de desânimo, que culminam 

no suicídio. 

Uma palavra para a reconstrução da época, que o filme faz admiravelmente. Para tal 

contribuem os cenários interiores e exteriores, através da decoração e do mobiliário das casas 

onde Florbela viveu, mas também através da recriação das ruas das localidades por onde a 

poetisa passou: Vila Viçosa, Porto, Matosinhos. Para esta reconstituição contribuem também os 

figurinos elegantes e airosos, com sabor a início do século, que as personagens centrais 

envergam. 

Concluindo, o filme de Alves do Ó é uma obra que dá conta, de forma interessante, da vida 

de Florbela Espanca. Mas, mais ainda, trata-se de uma justa homenagem à poetisa alentejana e 

uma via para divulgar a sua escrita. 
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Florbela, o filme que Vicente Alves do Ó realizou em 2012, dá conta da vida 

intensa da poetisa Florbela Espanca. A partir deste caso individual, a longa- 

-metragem acaba por ilustrar a condição da mulher no Portugal das primeiras 

décadas do século XX. 

O enredo acompanha cronologicamente o percurso existencial de Florbela, 

selecionando os episódios mais marcantes da vida da escritora num mundo 

dominado pelos homens: os casamentos, os amores, mas também as angústias. O 

filme cruza estes momentos com a escrita da autora. Além disso, consegue 

representar, de forma marcante, a intensidade das emoções e da vivência de 

Florbela Espanca, revelando-se tão impressionante na forma como mostra as 

paixões como as situações de desespero. 

Para esta representação credível da vida da poetisa contribui um bom 

desempenho de Dalila Carmo no papel da protagonista. A atriz foi uma boa aposta 

para encarnar Florbela Espanca, não tanto pelas parecenças físicas entre ambas, 

mas pela energia e pela emoção que a primeira consegue conferir à personagem. O 

desempenho de Dalila é convincente nas situações de euforia da protagonista, mas 

também nos momentos de desânimo, que culminam no suicídio. 

Uma palavra para a reconstrução da época, que o filme faz admiravelmente. 

Para tal contribuem os cenários interiores e exteriores, através da decoração e do 

mobiliário das casas onde Florbela viveu, mas também através da recriação das ruas 

das localidades por onde a poetisa passou: Vila Viçosa, Porto, Matosinhos. Para esta 

reconstituição contribuem também os figurinos elegantes e airosos, com sabor a 

início do século, que as personagens centrais envergam. 

Concluindo, o filme de Alves do Ó é uma obra que dá conta, de forma 

interessante, da vida de Florbela Espanca. Mas, mais ainda, trata-se de uma justa 

homenagem à poetisa alentejana e uma via para divulgar a sua escrita. 
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