
 

Explorando o texto “As vinhas da ira” (1939) 
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PERGUNTAS 

1. Onde se passa a cena? Quem são os personagens? Há quanto tempo estão nesse local? O 

que estão fazendo nesse momento? Justifique. 

2. Por que estão vendendo seus equipamentos agrícolas e animais? 

3. Os valores oferecidos pelo comprador são justos? Exemplifique.  

4. O trecho não descreve o comprador. Como você o imagina? Quem ele poderia ser? Por 

que? 

5. Que razão o vendedor dá para vender o arado manual por 50 cents? 

6. O que isso nos faz pensar sobre a situação da época? 

7. Considerando que a história se passa na época da Grande Depressão, explique a frase: “O 

senhor não está comprando apenas velharias, o senhor está comprando vidas em ruínas. 

Mais, o senhor está comprando amargura. Comprando um arado para esmagar os seus 

próprios filhos, comprando aquilo que poderia salvar-lhe a alma.” 

8. Explique o final do texto: “Nós poderíamos salvar o senhor, mas o senhor desprezou-nos, 

esmagou-nos, e logo o senhor também será esmagado e então nenhum de nós estará aqui 

para salvá-lo.” 

 

Família de ex-meeiros vivendo na miséria, Califórnia, Estados Unidos, 1930. 

 



 

RESPOSTAS 

1. Em uma área rural onde moram arrendatários. Portanto eles não são donos da terra, mas 

estão ali há muito tempo (“pertencera a seus pais e a seus avós”). Eles estão reunindo seus 

pertences para vender na cidade (segundo parágrafo). 

2. Porque vão sair da terra e migrar para o oeste do país (“Preparavam-se para a grande 

viagem rumo ao oeste”). 

3. Os valores oferecidos pelo comprador são irrisórios, muito abaixo do que valem as peças à 

venda: o arado manual por 50 cents, a sementeira por 2 dólares, uma carroça e dois 

cavalos por 10 dólares etc.  

4. Resposta livre. Pode-se imaginar que o comprador seja um investidor, um comerciante ou 

o dono das terras, por exemplo. De qualquer maneira, é alguém que explora ainda mais os 

arrendatários pobres oferecendo-lhes migalhas pelos equipamentos e animais. 

5. Porque ele não tem mais utilidade pois será substituído por tratores (quinto parágrafo). 

6. A mecanização do trabalho agrícola levou à miséria os antigos agricultores que usavam 

instrumentos manuais pois eles não tinham condições de competir com o maquinário 

moderno. (O professor deve estender a resposta aos efeitos sociais da Grande Depressão: 

desemprego, depreciação das mercadorias, perda das terras por dívida etc.).  

7. A Grande Depressão foi marcada por falências, desemprego, fome e miséria. Aqueles que 

já eram pobres antes da crise, depois dela ficaram numa situação desesperadora (“vidas 

em ruínas”, “o senhor está comprando amargura”). Diante desse quadro, os que tinham 

alguma condição exploravam os miseráveis, sem compaixão e sem solidariedade dando, 

com isso, um exemplo de egoísmo, desprezo ao outro, desumanidade e irresponsabilidade 

social (“Comprando um arado para esmagar os seus próprios filhos, comprando aquilo que 

poderia salvar-lhes a alma”). 

8. O personagem diz ao comprador que ele também poderá, um dia, sofrer as consequências 

de uma crise econômica e que será tratado da mesma maneira que tratou outras pessoas 

pois ninguém irá ajudá-lo.  

 


