
A história das Coisas 
Da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que 
consumimos

Annie Leonard 

Quantos planetas serão necessários para suprir a nossa inesgotável de-
manda de bens de consumo? Foi a partir desta pergunta alarmante que a 
ambientalista e ativista americana Annie Leonard criou o vídeo The Story 
of Stuff (A história das Coisas), que se tornou um fenômeno da internet, 
visto por mais de 12 milhões de pessoas ao redor do mundo e adotado por 
diversas escolas nos Estados Unidos. O Brasil é um dos países com maior 
número de acessos no youtube, mais de 420.000 exibições.

Nesse polêmico livro homônimo, capaz de transformar o modo como 
pensamos o nosso cotidiano, a autora retoma o tema e revela a espanto-
sa história por trás das Coisas que tanto almejamos: carros, roupas, jóias, 
computadores, iPods etc.

Em A história das Coisas, ela mostra de uma forma original e didática o 
que está colocando a vida do planeta em risco. Delineando os cinco está-
gios da economia mundial – extração, produção, distribuição, consumo e 
descarte – Annie Leonard descreve o avassalador impacto que esta cadeia 
de produção tem sobre a Terra e os seres humanos. E explica de onde vêm 
as matérias-primas, por exemplo, das camisetas de algodão e das latas 
de alumínio que usamos, como esses artigos são produzidos, distribuídos 
e consumidos – e o que acontece depois que jogamos tudo isso no lixo.

Ao longo desses impressionantes relatos, surgem questões que interes-
sam a todos: por que sai mais barato substituir um celular com defeito 
do que consertá-lo? Por que grande parte dos cosméticos contém subs-
tâncias tóxicas? Por que ainda se fabricam brinquedos com um metal tão 
nocivo quanto o chumbo?

Desafiador e otimista, o livro defende que está ao nosso alcance redirecio-
nar os rumos de um sistema econômico perdulário e poluidor. Ensinando 
maneiras de como fazer isso, propondo grandes mudanças na máquina 
fatal do extrair-fazer-descartar – e outras pequenas medidas, mas essen-
ciais, que podem ser adotadas desde já no dia a dia de cada um.
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