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“Às vezes, quando fecho os olhos,

juro que ainda sinto o gosto do pó….”

Texas, 1921. Passada a Grande Guerra, uma nova era de abundância parece surgir no horizonte. Mas, 
para Elsa Wolcott, considerada velha demais para se casar numa época em que o matrimônio é a única 

opção das mulheres, o futuro parece sombrio. Até a noite em que conhece Rafe Martinelli e decide mudar 
o rumo da própria vida. Com sua reputação em ruínas, ela acaba tendo que se unir a um homem que mal 
conhece.

Treze anos depois, o mundo é bem diferente: milhões estão desempregados devido à Grande Depressão e à 
seca que devasta as Grandes Planícies, dizimando plantações e provocando tempestades de areia. Tudo está 
morrendo na fazenda Martinelli, inclusive o casamento de Elsa e Rafe, e cada novo dia é uma nova batalha 
pela sobrevivência.

Nesse momento incerto e perigoso, ela deve fazer uma escolha angustiante: lutar pela terra que tanto ama 
ou deixar tudo para trás e partir para o Oeste, rumo ao desconhecido, em busca de uma vida melhor para 
sua família.

Com o estilo apaixonante de Kristin Hannah, Os quatro ventos é uma história sobre resiliência e a força 
do espírito humano para sobreviver à adversidade, vista pelos olhos de uma mulher cujo sacrifício e cuja 
coragem representam toda uma geração.

Um épico arrebatador sobre amor, heroísmo e esperança 
durante a Grande Depressão, uma época em que a própria 

terra parecia se voltar contra seus habitantes.



No dia 6 de setembro de 1936, em um de seus discursos para a nação americana 
no rádio, o presidente Franklin D. Roosevelt declarou:

Tenacidade e coragem. Autoconfiança. Palavras que definem aquela que ficou 
conhecida como “a geração grandiosa”. Essas palavras permanecem comigo e contêm 
um importante significado.

Principalmente agora.

Escrevo esta nota em maio de 2020, quando o mundo está lutando contra a pandemia 
do novo coronavírus. O melhor amigo do meu marido, Tom, que foi um dos primeiros 
amigos a me encorajar como escritora e é padrinho do nosso filho, contraiu a doença 
na semana passada e faleceu. Não pudemos chorar a sua morte ao lado de sua viúva, 
Lori, e sua família.

Nunca esquecerei os campos de trigo tão arruinados pelo calor que não 
podiam ser colhidos. Nunca esquecerei os muitos campos de milho raquíticos, 
secos e desfolhados, que o sol deixou para os gafanhotos. Vi pastos marrons 
que nem com 20 hectares sustentariam uma vaca.

Mas não gostaria que vocês pensassem por um só minuto que existe um 
desastre permanente nessas regiões de seca ou que o que vi por lá implica o 
despovoamento dessas áreas. Nem a terra rachada, nem o sol causticante, 
nem o vento escaldante ou os gafanhotos são uma ameaça permanente para os 
indomáveis agricultores e pecuaristas e suas esposas e filhos, que têm passado 
por dias desesperançados, mas que nos inspiram com sua autoconfiança, sua 
tenacidade e sua coragem. Foi tarefa dos seus pais construir as casas; agora, 
é tarefa deles manter essas casas; e é nossa tarefa ajudá-los na sua luta.
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NOTA DA AUTORANOTA DA AUTORA

Três anos atrás, comecei a escrever este romance sobre tempos difíceis nos Estados 
Unidos: o pior desastre ambiental da história do país; o colapso da economia; o efeito 
do desemprego em massa. Nem em meus sonhos mais desvairados cheguei a imaginar 
que a Grande Depressão se tornaria tão relevante para a nossa vida moderna, que 
veria tanta gente sem trabalho, passando necessidade, amedrontada com o futuro.

Como sabemos, a história nos ensina muitas lições. Esperança proporcionada por 
dificuldades enfrentadas por outros.

Já passamos por tempos difíceis antes e sobrevivemos, até prosperamos. A história 
tem nos mostrado a força e a durabilidade do espírito humano. No fim, é nosso 
idealismo e nossa coragem, nosso comprometimento uns com os outros — algo que 
todos temos em comum — que vão nos salvar.

Apesar de meu romance girar em torno de personagens fictícios, Elsa Martinelli 
representa centenas de milhares de homens, mulheres e crianças que foram para 
o Oeste nos anos 1930 em busca de uma vida melhor. Muitos deles, tal como os 
pioneiros que foram para o Oeste cem anos antes, levavam nada mais do que a 
vontade de sobreviver e a esperança em um futuro melhor. Sua força e sua coragem 
foram notáveis.

Ao escrever esta história, tentei apresentá-la da forma mais verdadeira possível. A 
greve retratada no romance é fictícia, mas se baseia em paralisações ocorridas na 
Califórnia nos anos 1930. A cidade de Welty também é fictícia. Basicamente, minhas 
divergências dos registros históricos estão na linha do tempo dos acontecimentos. 
Em algumas instâncias, preferi manipular as datas para melhor situar minha narrativa 
ficcional. Peço desculpas antecipadamente aos historiadores e estudiosos do período.
Boa leitura,

Kristin Hannah
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Por que você escolheu focar seu livro neste período 
da história americana e na trajetória de Elsa? O 

que a inspirou?

Sou fascinada pela Grande Depressão há anos, 
e há muito tempo queria explorar como era 
viver naquela época. Eu me vejo continuamente 
atraída por histórias que foram esquecidas 

ou marginalizadas, especialmente histórias 
de mulheres. Assim que comecei a pesquisar a 

época, cheguei ao local que ficou conhecido como 
“Dust Bowl”, e me impressionei com a tenacidade e a 

determinação necessárias para sobreviver naquele lugar, naqueles anos. Ao escrever 
um romance sobre sobrevivência, eu não poderia me afastar das Grandes Planícies 
e de tudo a que os seus habitantes tiveram que resistir. Claro, quando comecei a 
escrever, eu não podia imaginar que em 2020 viveria uma pandemia que mudou 
nosso mundo e fez com que a Grande Depressão voltasse a ser relevante.

Na verdade, Elsa foi uma surpresa para mim. Quando eu comecei este romance, ele 
era a história de Loreda — Loreda como uma jovem, confrontada com a privação e as 
dificuldades da seca e da Depressão. Elsa era uma personagem secundária — a esposa 
de Rafe. Conforme eu escrevia, Elsa simplesmente se materializava, com vontade 
de viver, cena após cena. Eu estava sempre voltando para ela, essa mulher que tinha 
grande força, mas não sabia, que foi marginalizada tanto por seu marido quanto 
por sua família. Finalmente, depois de cerca de um ano, eu me rendi, e entreguei 
o romance a Elsa. Esse foi realmente o início do livro, da forma como ele ficou. 
Simplesmente me apaixonei pela resistência de Elsa e por sua força e capacidade de 
amar. Ela é provavelmente meu personagem favorito até hoje.

KRISTIN HANNAHKRISTIN HANNAH
Uma conversa com



Que fontes de pesquisa você utilizou para obter o contexto histórico correto? 
Ao explorar registros da época, ou outras obras de ficção, o que lhe tocou 
particularmente? Houve imagens ou vozes que marcaram?

A pesquisa para este romance foi realmente gigantesca, mas a boa notícia é que existe 
um extenso registro histórico. A administração do presidente Roosevelt financiou 
artistas e escritores para documentar a época. É por isso que temos as notáveis 
fotografias de artistas como Dorothea Lange e Arthur Rothstein. Há também 
um grande número de relatos em primeira pessoa e livros de memórias. Tanto a 
Universidade do Texas em Austin quanto a Universidade da Califórnia em Bakersfield 
forneceram recursos valiosos. Quanto mais eu lia sobre as pessoas que sobreviveram 
a esta era, maior a pressão que eu sentia para contar suas histórias corretamente.

Você acha mais agradável ou natural explorar os pensamentos ou desejos internos 
dos personagens, ou a sua jornada externa? Nesse caso, os personagens também 
empreendem uma jornada extensa e fisicamente exaustiva.

Adoro a pesquisa que faço para recriar um tempo e lugar, mas, no fim das contas, 
o coração e a alma dos meus romances são os personagens. O mais importante 
para mim é a jornada interior, a mudança que ocorre em tempos de dificuldades. 
Eu acredito que tempos difíceis forjam o caráter, e esse é muitas vezes o meu foco. 
Quero criar personagens que pareçam tão reais quanto qualquer pessoa que você 
conheça, e espero que eles também lhe ensinem algo ao longo do caminho, sobre 
você, seu mundo, ou uma época que você não conhecia bem.

Você viu paralelos entre a experiência dos migrantes do passado e o que está 
acontecendo agora? Quanto do passado está no nosso presente?

Certamente. Parte da inspiração para este romance foi a situação atual da imigração 
nos Estados Unidos. Achei importante destacar um momento da nossa história em que 
tratamos compatriotas americanos como “outros” e lhes negamos direitos básicos. 
O passado pode nos ensinar muito sobre quem somos e sobre quem devemos nos 
esforçar para ser. Grande parte da força da América é baseada em ideais — diversidade, 
igualdade, oportunidade. A história provou que devemos lutar constantemente por 
esses ideais e exigir o melhor de nós mesmos e daqueles que elegemos.

Além disso, achei importante destacar o “Dust Bowl”, que já foi chamado de 



pior desastre ambiental da história americana. No mundo de hoje, as mudanças 
climáticas estão em destaque no noticiário, e acho importante lembrar que o homem 
definitivamente tem um impacto na terra, no mundo em que vivemos. A ciência pode 
nos alertar e nos salvar, se escutarmos. É preciso cuidar para preservar nosso planeta  
para as gerações futuras.

O que “Os quatro ventos”, significa para você? Por que o livro tem este título?

Eu sempre achei que a palavra vento seria certa para este livro, por causa das 
tempestades de poeira e dos constantes ventos uivantes que atingiram as Grandes 
Planícies, mas demorou um pouco para encontrar a combinação certa. Em última 
análise, passei a adorar Os quatro ventos porque alude tanto ao vento quanto ao efeito 
que ele pode ter nas pessoas. Parece-me haver uma espécie de destino inerente à frase. 
As pessoas podem vir “dos quatro ventos”, de qualquer canto do globo, e ser levadas 
para longe, para outro lugar. Certamente, Elsa e seus filhos foram varridos para o 
Oeste, e encontraram uma vida que nunca esperavam. Eles encontraram dificuldades, 
pobreza e abuso; eles também encontraram amor, amizade e algo pelo que lutar. Elsa 
aprendeu o quão forte ela poderia ser e como uma mulher, uma voz, poderia ser tão 
poderosa. E tudo isso graças aos quatro ventos.

Você desejou para esses personagens algo diferente do que acabou acontecendo com 
eles?

Bem, a resposta mais óbvia para isso está no final. Foi realmente difícil de escrever. 
Como eu disse anteriormente, acabei amando esses personagens e admirando-os, e 
queria que o mundo lhes desse tudo o que eles queriam. Acho que, de certa forma, 
isso aconteceu. Elsa se tornou tudo o que poderia ser. Ela encontrou uma maneira de 
acreditar em si mesma, amar a si mesma e ser uma defensora dos outros. Ao aprender 
tudo isso sobre si mesma, ela ensinou aos filhos a maior lição da vida: amar e ser 
corajoso.

Quais os seus próximos projetos?

Sinceramente, não faço ideia! Eu tenho algumas ideias começando a tomar forma, 
mas ainda não fui capaz de transformar qualquer uma delas em algo especial. O que 
eu sei é que eu estou realmente interessada no que acontece em seguida com Loreda.



¹“Esperança é uma moeda que eu levo 
comigo... Em certos momentos da mi-

nha jornada, essa moeda e a esperança que 
ela representava foram as únicas coisas 
que me fizeram seguir em frente.” Qual é 
o significado de essa moeda ser um cen-
tavo americano? De que maneira a espe-
rança nos ancora no presente, e de que 
forma ela nos empurra para a frente? Você 
ou sua família tem alguma lembrança que 
representa a esperança de sua família para 
o futuro?

²“Mas nós, as mulheres das Grandes Pla-
nícies, também trabalhávamos de sol 

a sol, labutando nas plantações de trigo 
até ficarmos tão ressecadas e queimadas 
quanto a terra que amávamos.” Ao longo 
do tempo, as histórias das mulheres não 
foram, em grande parte, documentadas, e 
na época em que se passa o livro não foi 
diferente. Isso está mudando, lentamente, 
e a coragem, determinação e vitórias das 
mulheres estão sendo trazidas à luz. De 
que maneira as histórias das mulheres são 
diferentes? Por que você acha que elas fi-
caram sem ser contadas por tanto tempo? 
Você acha que compartilhar essas histórias 
fará diferença para as gerações futuras?

OS QUATRO VENTOSOS QUATRO VENTOS
Questões para discussão sobre

³A vida era muito diferente para as jo-
vens solteiras em gerações anteriores. 

As expectativas para o futuro de uma mu-
lher eram bem definidas. De que forma 
Elsa é moldada por essas expectativas, e 
por seu fracasso em atendê-las? Você acha 
que teria sido o mesmo se ela estivesse 
em Nova York? Você se sentiu pressiona-
da por expectativas na sua adolescência/
juventude? Você acha que esses costumes 
sociais foram reforçados para manter as 
mulheres “em seu lugar”? É muito difícil 
desafiar a família e sociedade em uma ci-
dade pequena?

⁴“Desejou nunca ter lido A época da ino-
cência. O que poderia resultar de bom 

de todo aquele anseio não expressado? Ela 
nunca se apaixonaria, nunca teria um fi-
lho.” A literatura é, honestamente, a aber-
tura de uma porta. Por aquela porta, Elsa 
viu outras vidas, outros futuros. Que li-
vros influenciaram você na adolescência/
juventude? Algum romance e/ou persona-
gem fez você mudar sua percepção de si 
mesmo ou do mundo? Você se identificou 
com Elsa e sua jornada ao longo deste li-
vro? De que maneira?



⁵ “Elsa precisava acreditar que tinha gar-
ra, mesmo que essa garra nunca tives-

se sido testada ou posta em prática.” Esta 
frase destaca a natureza essencialmente 
esperançosa de Elsa, embora ela não acre-
dite em si mesma. Sua família e seu mundo 
a reduziram à irrelevância. Essa ideia ecoa 
com você? Você já viu situação semelhan-
te acontecer com outras pessoas? Ou com 
você?

⁶ Nos Estados Unidos da década de 1920, 
havia um preconceito significativo con-

tra os italianos; vemos esse preconceito 
na própria família de Elsa. O que Rafe re-
presenta para Elsa na noite em que se co-
nhecem? É simplesmente sexo e solidão? 
Ou você acha que há algo mais profundo 
envolvido? Outro pequeno desafio contra 
a mesquinhez de seus pais? Elsa foi com 
Rafe por sua própria vontade — o que isso 
diz a respeito dela?

⁷ “Minha terra pode contar sua história, 
se você souber ouvir. A história da nos-

sa família. Nós plantamos, nós cuidamos, 
nós colhemos. Eu faço vinho das mudas de 
uvas que trouxe da Sicília, e o vinho que 
faço me lembra meu pai. Há gerações, esta 
terra nos une, nos liga uns aos outros. E 
agora ela vai ligar você à nossa família.” 
De que maneira as pessoas são ligadas à 
terra que ocupam? E à terra que cultivam? 
Descreva essa conexão única e complexa.

⁸ A maternidade muda Elsa em quase todos 
os sentidos. O que ela aprende ao se tor-

nar mãe? O que ela aprende sobre materni-
dade com Rose? De que forma a maternidade 
fortalece a mulher? De que forma a enfra-
quece? Como Elsa permanece “ela mesma” 
depois de dar à luz? Como ela muda?

⁹ Poucas coisas são capazes de partir o 
coração de uma mulher como a mater-

nidade. “Elsa lamentava todos os dias a 
perda daquela proximidade com a primo-
gênita. De início, ainda tentou escalar as 
muralhas da rebeldia irracional e adoles- 
cente da filha retribuindo sempre com pa-
lavras de amor. Mas a crescente e contínua 
impaciência da menina fez mais do que 
deixar Elsa arrasada: ressuscitou todas as 
suas inseguranças de infância.” Se você é 
pai ou mãe, essa passagem foi significati-
va? Por quê?

¹⁰ A adolescência pode ser especial-
mente difícil para mães e filhas. Você 

deixou de gostar de Loreda durante esses 
anos? Você a entendeu?

¹¹“Tony e Rose eram o tipo de gente 
que já esperava que a vida fosse di-

fícil e tinha endurecido para sobreviver... 
Os dois podiam ter descido do navio como 
Anthony e Rosalba, mas o trabalho duro e 
a terra os transformaram em Tony e Rose. 
Americanos. Os dois morreriam de sede 
e de fome antes de abrirem mão daquela 
terra.” Você acha que essa atitude é uma 



característica comum entre aqueles que, 
através das gerações, vieram perseguir o 
“Sonho Americano”? Por que a terra é tão 
importante para esse sonho? Como al-
guém “se torna americano”?

¹² Há um forte fio condutor neste ro-
mance sobre a ligação do homem 

com a terra. Durante o “Dust Bowl”, en-
quanto muitas famílias foram para o Oeste 
em busca de trabalho e uma vida melhor, 
a maioria ficou para trás em suas fazendas 
secas. Por que você acha que isso acontece?

¹³ O que une Loreda e seu pai? Que so-
nhos eles compartilham? Eles pre-

tendem excluir Elsa, a quem consideram 
apenas um burro de carga? Ou ela é par-
cialmente culpada por ser condenada ao 
ostracismo? Como sua falta de autoestima 
influencia seu relacionamento com o ma-
rido e a filha?

¹⁴ O que você pensa sobre Rafe? Você 
acha que ele era tão prisioneiro das 

expectativas de sua família quanto Elsa 
(em relação à família dela)? Você esperava 
que ele fosse embora?

¹⁵ Como você descreveria a paisagem 
do Texas que a autora pinta no livro? 

Com suas tempestades de poeira e terra 
seca e rachada em zigue-zague, ela se pa-
rece com algum lugar que você conhece?

¹⁶ “Dia após dia, as duas trabalhavam 
juntas, rezavam juntas, mantinham a 

família unida em meio às vicissitudes da 
vida numa fazenda.” Você compartilha um 
vínculo como esse com as mulheres em 
sua vida — seja como mãe, filha ou nora? 
Com suas amigas? Por que você acha que 
o vínculo feminino é tão importante para 
as mulheres?

¹⁷ Por que Rafe parte, e o que ele está 
perseguindo no Oeste? Você se com-

padece por ele ter se sentido tão destruído 
pela pobreza e pelas dificuldades? Elsa de-
veria ter concordado em ir com ele? Como 
Elsa pretende preencher o vazio deixado 
por ele, e por que ela acredita que o ama 
mesmo após o abandono?

¹⁸ Por que a família Martinelli perma-
nece em condições tão brutais — o 

calor, as tempestades de poeira, a falta 
de comida e os animais moribundos? Isso 
revela alguma coisa sobre a garra e a re-
siliência que preenche seus corpos? Que 
escolhas eles têm, e o que você teria feito 
durante a seca? Você ficou surpreso ao sa-
ber que Elsa partiu sem os sogros? Teria 
coragem de fazer o mesmo?

¹⁹ Como o “Dust Bowl” e a decisão de 
“partir para o Oeste” foram tratados 

pelo imaginário americano (talvez na mú-
sica ou no cinema)? O que foi glamouriza-
do e quanto das partes mais duras foi dei-
xado de fora ou efetivamente capturado? 



Elsa os compara aos primeiros pioneiros 
em suas carroças cobertas. Você acha que 
essa é uma comparação precisa?

²⁰ A vida na Califórnia não é nada do que 
os migrantes esperavam, nem remo-

tamente parecido com o que anúncios os 
levaram acreditar. Os locais os tratam mal, 
têm medo deles. Por que isso acontece? De 
que forma o tratamento de migrantes na 
Califórnia durante a Grande Depressão 
espelha o tratamento de imigrantes hoje? 
Quais as semelhanças e diferenças?

²¹ Como Elsa e sua família permanecem 
unidos mesmo enquanto suportam a 

pobreza incapacitante, a insegurança ali-
mentar e de abrigo, vivendo em uma cida-
de que lhes é hostil? Será que eles estariam 
melhor no Texas?

²² O que Jack e os organizadores sindi-
cais comunistas oferecem aos traba-

lhadores migrantes, e a Loreda em espe-
cial? Por que é arriscado associar-se a eles 
e por que Elsa hesita?

²³ Na década de 1930, o comunismo e 
o socialismo estavam em ascensão, 

em parte como resposta à pressão causada 
por pobreza, desemprego e desespero. Os 
comunistas afirmavam que “o comunismo 
é o novo Americanismo”. Você consegue 
entender por que as pessoas acreditavam 
nisso? O que sabemos agora que as pes-
soas não sabiam naquela época? Como 

você acha que essas percepções mudaram 
ao longo do tempo?

²⁴ Discuta a mudança de pensamento 
que acontece entre gerações — as 

liberdades almejadas e os sacrifícios ne-
cessários. A Grande Geração foi moldada 
pela Grande Depressão e pela Segunda 
Guerra Mundial. Eles se sacrificaram vo-
luntariamente uns pelos outros, e fizeram 
o que podiam para ajudar. De que maneira 
o mundo atual é diferente? Como enfren-
tamos nossos próprios tempos sombrios?

²⁵ Como o cenário da Grande Depres-
são de Os quatro ventos se compara 

aos Estados Unidos durante a pandemia? E 
ao Brasil? Que lições de resiliência e cura 
podem ser incorporadas nessa história? 
De que forma as lutas dos outros podem 
nos inspirar? Você tem alguma história 
familiar desse período ou de dificuldades 
similares?

²⁶ Dizem que quem não aprende com a 
história está condenado a repeti-la. 

Durante a pandemia de Covid-19, todos 
enfrentaram muitos dos mesmos desa-
fios que os americanos durante a Grande 
Depressão. Aprendemos com as gerações 
anteriores? Que diferenças você enxerga 
nessas duas épocas tão difíceis? Que se-
melhanças? Como você acha que as gera-
ções futuras julgarão o seu país hoje?



²⁷ “Coragem é o medo que a gente ig-
nora.” Discuta sobre isso. Como as 

ações de Elsa e Loreda personificam essa 
ideia?

²⁸ Lutar por qualquer tipo de igualdade 
social ou mudança radical muitas ve-

zes exige grande sacrifício pessoal. De que 
maneira Elsa representa a coragem neces-
sária para se erguer, apontar problemas e 
fazer a diferença?

²⁹ Por que era tão importante para Lo-
reda levar sua mãe de volta ao Texas, 

mesmo com um custo tão alto? Como ela 
finalmente enxergou sua mãe e suas esco-
lhas através de uma nova perspectiva?

³⁰ Você achou o final da jornada de Elsa e 
de sua família satisfatório? Onde você 

acha que Ant e Loreda acabaram? Você vê a 
vida de Loreda sendo como a de sua mãe? 
Ou de que forma será uma vida diferente?
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