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Olá, meus queridos alunos e queridas alunas!  

Para quem já assistiu ao documentário Ilha das Flores na atividade 1, 

vamos assistir novamente, agora com um pouco mais de atenção, já que 

a sequência mostrada no vídeo é muito rápida, e refletir um pouco sobre 

as mensagens transmitidas nessa obra prima da produção 

cinematográfica brasileira. Para quem ainda não assistiu, aqui vai um link 

do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RRady6kla34 

Um breve resumo: 

“Ilha das Fores” é um curta metragem com duração de 13 minutos produzido em 

1988, com facilidade de compreensão em razão da exposição didática das ideias, 

de forma encadeada e informações importantes de forma bem irônica. O 

documentário é uma produção de Mônica Schmiedt, Giba Assis Brasil, Nôra 

Gulart, com roteiro de Jorge Furtado. “Ilha das Flores” foi eleito o melhor curta-

metragem brasileiro da história. A classificação foi feita pela Associação Brasileira de 

Críticos de Cinema (Abraccine) e listou os 100 melhores filmes de todos os tempos. 

Vamos refletir sobre o vídeo, respondendo algumas questões. Tentem 

responder sozinhos para avaliar sua capacidade de interpretação e de 

escrita 

 

1 – Qual a localização espacial da história? 

 

2 – Quais as características apontadas no vídeo que diferenciam os seres 

humanos dos outros animais? 

 

3 – Cite dois momentos mostrados no vídeo que ironiza a capacidade humana 

de melhoramento do seu planeta e da sociedade. 

 

4 – Descreva o trajeto percorrido pelo tomate ao longo da história contada. 

 

 

5 – qual a explicação exibida no vídeo sobre o surgimento do dinheiro e seu uso 

nos dias atuais? 

https://www.youtube.com/watch?v=RRady6kla34


6 – Discorra, com base nas informações mostradas no documentário e também 

através de pesquisas na internet sobre os seguintes conceitos: 

a) Lucro 

b) Família 

c) Consumismo 

d) Desigualdade social 

 

7 – Explique as seguintes frases do vídeo: 

 

“Há poucas flores na Ilha das Flores” 

 

 

“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que 

explique e ninguém que não entenda” 


