

“DEIXE-ME SER EU MESMO”
A história de vida de
Anne Frank

CARTÕES DOS GUIAS
parte histórica

Cartão 1A
Painel 1-2-3
1929 - 1933
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de nascimento de Anne: 12 de junho de 1929 (em Frankfurt Main,
Alemanha).
A família Frank é judia.
Edith e Otto Frank têm duas filhas: Anne e Margot.
Primeira Guerra Mundial (1914-1918).
Crise econômica e desemprego na Alemanha nos anos 30.
Na Alemanha moram cerca de 550 mil judeus, o que significa menos do que 1%
da população.
Em 1933, Hitler e seu partido (NSDAP) chegam ao poder.
O antissemitismo está se tornando cada vez mais feroz.
Judeus são discriminados: seus direitos de cidadãos ficam menores a cada dia
que passa.
Os pais de Anne decidem deixar Frankfurt.

anne frank house


Cartão 1B

Cartão 2A

PERGUNTAS:
1 Em 1933, a família Frank decide deixar a Alemanha. Por que é que eles fazem isto?
2 Que tipo de problemas enfrenta a Alemanha nesta época?
3 Na foto, que fica na parte de baixo do painel 1, está escrito na parede: “Escolha
Hitler". Por que os seguidores de Hitler escolheram justamente esse lugar?
4 Foi difícil para os pais de Anne deixar a Alemanha? Por quê?

Painel 4-5-6
1933 - 1938
•
•
•
•
•

A família Frank muda-se em 1933 para Amsterdã.
Otto Frank começa sua empresa: Opekta
Na empresa também trabalham Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies e Bep
Voskuijl.
Anne vai para uma escola fundamental Montessori.
Na Alemanha, os nazistas se voltam ferozmente contra os judeus. Na noite de 9
para 10 de novembro de 1938, eles incendeiam, entre outros, sinagogas e lojas
judaicas (Noite dos Cristais, painel 6, foto abaixo).

Cartão 2B

Cartão 3A

PERGUNTAS:
1 Para quais países a família de Otto e Edith Frank se mudou?
2 Quais medidas antissemitas foram tomadas pelos nazistas neste período na
Alemanha?
3 O que você percebe nesta foto com uma classe de alunos na Alemanha, abaixo
no painel 5?
4 Como a família Frank reagiu à notícia da "Kristallnacht" (Noite dos Cristais)?

Painel 7-8-9
1939 - 1940
•
•
•
•
•

Em 1° de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia, este é o início da
II Guerra Mundial.
Em maio de 1940, a Holanda também é invadida.
O centro de Roterdã é bombardeado e, a partir de então, a Holanda é ocupada
pelos nazistas.
Anne escreve em seu diário: "Depois de maio de 1940, os bons tempos foram por
água abaixo: Primeiro a guerra, depois a capitulação (entrega), a chegada dos
alemães e então começaram os problemas para nós, judeus"
As medidas antijudaicas são introduzidas na Holanda e Otto Frank, como outros
judeus, também sofre suas consequências.

Cartão 3B

Cartão 4A

PERGUNTAS:
1 Quais as consequências das medidas antijudaicas para a empresa de Otto Frank?
2 Qual era a situação dos judeus poloneses nos primeiros meses após o início da
guerra?
3 Veja a foto abaixo no painel 9. Que papel o bombardeio de Roterdã desempenha
no combate na Holanda?
4 Na área onde a família Frank morou, moravam muitos judeus alemães. Como
você acha que eles reagiram à invasão alemã? (Não reagiram, fugiram, se
suicidaram)

Painel 10-11-12
1941 - 1942
•
•
•
•

A partir do verão de 1941, os alunos judeus devem frequentar escolas separadas.
Mais e mais lugares são proibidos para judeus frequentarem, tais como: parques,
cinemas, bibliotecas e até mesmo a praia. Em 12 de junho de 1942, Anne recebe
um diário em seu aniversário de 13 anos.
Quando Margot, em 05 de julho de 1942, recebe uma convocação para se
apresentar a um campo de trabalho, eles decidem imediatamente se esconder no
dia seguinte.
O esconderijo fica no anexo do escritório da Opekta, à Rua Prinsengracht, 263.

Cartão 4B

Cartão 5A

PERGUNTAS:
1 Por que Otto e Edith escolheram o Anexo Secreto como esconderijo?
2 Por que são introduzidas as medidas antijudaicas? O que os nazistas querem
alcançar com estas medidas?
3 Veja a imagem abaixo no painel. Todas as crianças judias de seis anos ou mais
devem usar uma estrela em suas roupas. Quais são as consequências desta
medida antijudaica?
4 Você acha que os pais de Anne contaram a ela algo sobre os planos de se
esconder? Por quê?

Painel 13-14-15
1942-1944
•
•
•

•
•

A família Frank vai para o esconderijo no Anexo Secreto. Neste mesmo lugar,
passam a se esconder também a família Van Pels: Hermann, Auguste e seu filho
Peter.
Quatro meses depois, chega Fritz Pfeffer.
Ele conta a todos sobre as razias. A foto abaixo no painel 13 é uma das raras
imagens de uma razia em Amsterdã, no dia 26 de maio de 1943, de manhã,
bem cedo. A cidade de Amsterdã está cercada. Três mil judeus são retirados de
suas casas e levados de trem para Westerbork. De lá, partem para os campos
de concentração e de extermínio. Anne escreve muito em seu diário no Anexo
Secreto. Ela sente falta de suas amizades, então faz de conta que seu diário é uma
grande amiga: Kitty.
Anne sonha em se tornar uma escritora famosa ou uma jornalista, após a guerra.
Ela quer publicar um livro sobre a vida no Anexo Secreto.

Cartão 5B

Cartão 6A

PERGUNTAS:
1 O que Anne escreve em seu diário sobre o mundo exterior?
2 O que é uma razia?
3 A foto abaixo no painel 15 mostra o Dia D. O que aconteceu nesse dia?
4 Para Anne, qual a importância de escrever no Anexo Secreto?

Painel 13-14-15
1942-1944
Leia as seguintes citações do diário de Anne Frank. Nelas, Anne fala sobre seus
pensamentos e dia a dia no Anexo Secreto, bem como sobre as coisas que ficava
sabendo do mundo lá fora.
Neste painel, a citação de Anne:
"Entregue nas mãos dos tiranos mais cruéis que já existiram."
Citação
Sexta-feira, 9 de outubro de 1942
Querida Kitty,
Hoje só tenho notícias ruins e deprimentes para lhe dar. Muitos de nossos amigos judeus
foram apanhados em grupo. A Gestapo os trata sem a menor consideração. Eles são
levados em vagões de gado para Westerbork, o grande campo de judeus em
Drenthe. Miep contou sobre alguém que escapou de Westerbork. Westerbork deve
ser horrível.

Cartão 6B
28 Setembro de 1942 (complemento)
"Não poder sair perturba-me mais do que consigo explicar; e estou apavorada, com
medo que o nosso esconderijo seja descoberto e que sejamos mortos". Esta é, sem dúvida,
uma perspectiva nada agradável.
19 de Novembro de 1942
Temos muita sorte aqui, longe do tumulto. Não pensaríamos sequer por um minuto em
todo esse sofrimento se não estivéssemos tão preocupados com as pessoas queridas, a
quem não podemos ajudar. Me sinto mal ao dormir numa cama quente, enquanto em
algum lugar minhas melhores amigas estão caindo de exaustão ou são jogadas numa
sarjeta no frio da noite.
Sábado, 12 de fevereiro de 1944
Querida Kitty,
O sol está brilhante, o céu profundamente azul, sopra uma brisa deliciosa, e eu desejo
tanto, desejo tudo... Falar, ter liberdade, amigos, poder estar só. E queria tanto... chorar!
Sinto que estou a ponto de estourar e sei que se pudesse chorar tudo melhoraria.
Mas não posso. Estou inquieta, vou de um quarto para outro, aspiro o ar pela
fresta de uma janela fechada, sinto meu coração bater como se dissesse:
"Quando você poderá finalmente satisfazer meus anseios?" Sua Anne

Cartão 7A
Painel 16-17-18
1944 - 1945
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os escondidos ficam por mais de dois anos no Anexo Secreto.
Em 04 de agosto de 1944 as pessoas do esconderijo são presas. Elas foram traídas.
Nunca ficou esclarecido quem foi o traidor.
Os diários de Anne são deixados para trás no esconderijo e encontrados por Miep
e Bep e elas os guardam.
Os escondidos são levados para a prisão e, de lá, transportados para o campo
transitório de Westerbork.
A partir do bloco de prisioneiros de Westerbork, os escondidos são deportados
para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.
Na plataforma de Auschwitz, Otto vê sua esposa e filhas pela última vez.
O exército da União Soviética se encontra no leste, lutando para expulsar o
exército alemão. Por isso, os prisioneiros são levados, em outubro de 1944, para
Bergen-Belsen, outro campo de concentração.
Anne e Margot morrem neste lugar, em fevereiro de 1945, dois meses antes
da libertação do campo.

Cartão 7B

Cartão 8A

PERGUNTAS:
1 Por que Anne e os outros escondidos ficaram no bloco de prisioneiros do campo
transitório de Westerbork?
2 Quais são as diferenças entre os campos transitórios, de concentração e de
extermínio?
3 Veja a imagem acima no painel 17. Qual o propósito da seleção feita na
plataforma de Auschwitz-Birkenau?
4 Outros escondidos foram delatados durante a Segunda Guerra Mundial. Por que
as pessoas faziam isso?

Painel 19-20-21
1945-presente
•
•
•
•
•
•
•
•

Otto Frank é o único dos escondidos que sobrevive à guerra.
Em junho de 1945, ele retorna a Amsterdã.
Ele lê o diário de sua filha Anne.
Ele decide realizar o desejo de Anne de ser escritora e consegue publicar seu
diário.
"O Anexo Secreto" foi traduzido para mais de 70 idiomas.
Os nazistas assassinaram seis milhões de judeus.
Outros grupos também foram vítimas dos nazistas, tais como: Roma e Sinti,
deficientes, Testemunhas de Jeová e homossexuais.
Em todo o mundo, as vítimas da Segunda Guerra Mundial são lembradas. Sobre
isso, Otto diz o seguinte:
"O que aconteceu, não podemos mudar. A única coisa que podemos fazer é
aprender com o passado e entender o que a discriminação e a perseguição de
pessoas inocentes significa. Minha opinião é que todos têm o dever de combater o
preconceito ".

Cartão 8B
PERGUNTAS:
1 Em quais campos os escondidos foram mortos?
2 Os nazistas foram punidos por seus crimes após a guerra?
3 Veja a foto acima no painel 20. Você vê Otto Frank no dia da abertura da Casa
Anne Frank. Por que este foi um dia difícil para Otto?
4 De acordo com Otto Frank, todos têm o dever de lutar contra o preconceito. O
que são preconceitos e como você poderia lutar contra isso?

