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Assista ao documentário “A história das coisas” (Annie Leonard, 2007), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

Em seguida, responda: 

1) Qual foi a última coisa que você comprou? De onde ela veio? 
 

2) Qual foi a última coisa que você descartou? Para onde ela foi? 
 

3) Quais são as cinco etapas da história das coisas (também chamada de economia dos 
materiais) que o documentário descreve? Qual é a etapa mais visível? 
 

4) O documentário defende que o preço final dos produtos é inferior ao custo real que eles 
possuem. Explique e dê exemplo. 
 

5) A autora descreve os EUA como uma nação de consumidores: nos últimos 50 anos, o 
consumo médio dos norte-americanos dobrou. Em que contexto ocorreu esse aumento 
do consumo?  
 

6) Os EUA correspondem a 5% da população mundial, mas consomem 30% dos recursos 
naturais do planeta. Explique como os norte-americanos solucionam essa limitação. 
 

7) Dê exemplos de países do chamado 3º mundo. Que outras expressões são utilizadas para 
descreverem esses países? 
 

8) O documentário afirma que os cidadãos do 3º mundo não possuem valor para o sistema 
capitalista. Explique por quê. 
 

9) Apenas 1% dos produtos ainda são usados seis meses após a venda nos EUA. Ou seja, 
99% torna-se lixo em menos de seis meses. Você já experimentou a obsolescência 
planejada e a obsolescência perceptiva? Dê exemplos. 
 

10) Segundo pesquisas, a felicidade vem declinando desde a década de 1950 nos EUA. A 
autora defende que isso ocorre porque “temos mais coisas, mas menos tempo para o que 
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realmente nos faz felizes”. Como você usa seu tempo livre? O que te faz feliz? Você 
tem tempo para fazer o que gosta? 


