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Primeiras palavras 
 

As organizadoras 

 

 

“Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana”.1 

(Anne Frank)  

 

Trabalhar com educação é acreditar que podemos fazer alguma dife-

rença sobre a vida das pessoas que convivemos diariamente e não só sobre 

a existência das nossas alunas e alunos. É, apesar de tudo, acreditar que o 

ser humano pode ser melhor, pode se transformar e também o ambiente 

em que vive e é com esse espírito que trabalhamos com as nossas crianças, 

jovens e adultos, desde o Ensino Fundamental à Pós-Graduação. 

A ideia de organizar este livro surgiu durante o “Ciclo de atividades: 

História, Educação e Holocausto”, que aconteceu entre os dias 01 e 14 de 

novembro de 2019, na Faculdade de Educação da Universidade do Estado 

de Minas Gerais. Especificamente no dia 07 de novembro de 2019, no au-

ditório da Faculdade de Educação da UEMG, aconteceram três mesas 

redondas em horários distintos com profissionais das escolas de Belo Ho-

rizonte/Minas Gerais e região metropolitana sobre a experiência com a 

“Exposição Aprendendo com Anne Frank – Histórias que ensinam valo-

res”. A atividade deste dia foi intitulada “Mesa-redonda com profissionais 

das escolas de Belo Horizonte e região metropolitana sobre a experiência 

com a Exposição Anne Frank: práticas educativas sobre o combate à into-

lerância”. Participaram deste dia às escolas com os seus relatos de 

experiência sobre a Exposição: Escola Municipal Anne Frank; Escola 

 
1 Frase atribuída a Anne Frank presente em muro no Museu do Holocausto localizado na cidade de Curitiba/PR, 
Brasil. Site: https://www.museudoholocausto.org.br/.  

https://www.museudoholocausto.org.br/
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Municipal Professor Amílcar Martins e Escola Municipal Francisca Alves 

(período manhã); Escola Municipal Imaco; Escola Municipal Israel Pi-

nheiro e Escola Estadual Anita Brina Brandão (período tarde) e Escola 

Municipal Marlene Pereira Rancante, Escola Municipal Maria de Maga-

lhães Pinto e Colégio Imaculada Conceição (período noite). Com a 

presença de professoras e professores, assim como estudantes do Ensino 

Superior e da Educação Básica, apresentações artísticas sobre a história de 

Anne Frank foram realizadas; também no início de cada atividade as con-

tadoras de histórias participaram do momento trazendo luz sobre o 

acontecimento da vida de Anne Frank para os presentes.   

Durante estas mesas, como em outros momentos em que a Exposição 

esteve presente na Faculdade, vivemos momentos de intensa emoção e 

aprendizagem e decidimos que não poderiam acabar ali, “morrerem” en-

tre aquelas paredes ou ficarem guardados apenas para as pessoas que 

passaram por lá. Era preciso registrar o quanto a “Exposição Anne Frank: 

histórias que ensinam valores” nos ensinou, nos motivou a falar sobre a 

intolerância em um momento tão crítico que estamos vivendo da História 

de nosso país e do mundo com o ataque à alteridade e aos Direitos Huma-

nos.   

Esperamos que este livro proporcione alento ao caos e nos ajude 

nunca se esquecer do que aconteceu à Anne Frank, sua família e às milha-

res de crianças, jovens, mulheres e homens judeus que morreram durante 

todo o Holocausto. Boa leitura!   

 



 
 
 

Prefácio 
 

Carlos Reiss 

 

 

Qualquer estudo ou iniciativa de transmissão que envolva o genocídio 

cometido pelos nazistas e seus colaboradores, ocorrido tanto no prelúdio 

quanto no âmbito da Segunda Guerra Mundial, precisa partir, invariavel-

mente, de duas premissas conceituais. A primeira delas é um pressuposto 

humanista transformado em lema pelo campo científico que futuramente 

passou a ser conhecido como Pedagogia do Holocausto. Da frase de aber-

tura de uma palestra realizada em 1965 pelo filósofo alemão Theodor 

Adorno emergiu a famosa máxima em tom imperativo de que “a exigência 

que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação” 

(ADORNO, 1995).  

Seu argumento de que seria estéril qualquer iniciativa no campo edu-

cacional que não fosse realizada com as atenções voltadas aos reflexos e 

aos legados da barbárie nazista faz parte de uma concepção além de seu 

tempo: em primeiro lugar, de que a educação precisa voltar-se ao funda-

mento aristotélico primário de que o homem é um ser social; em segundo, 

pelo desejo básico por uma educação construída essencialmente para a re-

flexão e ação dos educandos. Mais do que as críticas em relação à 

inconsciência e à passividade com que os observadores europeus lidaram 

com o extermínio no contexto histórico do Holocausto, Adorno ressalta, 

com esta frase aparentemente descomplicada, que a educação seria a única 

razão objetiva que resta à humanidade, mais do que evitar que a tragédia 

se repita de outras formas, para construir um presente e um futuro 
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pautados pela tolerância e pela pluralidade, centrados no zelo absoluto aos 

direitos humanos. 

De Adorno passamos a Bauman, autor da segunda premissa para o 

complexo exercício atual do “educar sobre o Holocausto”. Ao impressio-

nar-se com o volume de evidências reunidas pelos historiadores que 

lidavam com este período, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman 

afirmou que “o Holocausto era uma janela, e não uma imagem na parede. 

Olhando por meio dessa janela, pode-se vislumbrar muitas coisas invisí-

veis” (BAUMAN, 1998). Uma das chaves para esta perspectiva é 

justamente o questionamento sobre tudo que se mantém invisível, desper-

cebido do ponto de vista pedagógico, enquanto não enxergamos os 

conteúdos e os fatos históricos como uma “janela”. Ao falar sobre “janela”, 

refletimos sobre oportunidades. Nela, estão as possibilidades, pratica-

mente infinitas, de alcançarmos quaisquer objetivos educativos e 

atingirmos, enfim, a premissa pautada por Adorno. 

Até meados da última década, infelizmente, os pensamentos tanto de 

Adorno quanto de Bauman não costumavam ser explorados, em sua mag-

nitude, pela educação brasileira. O Holocausto normalmente figurava no 

rodapé dos livros de História da educação básica. Com a polarização polí-

tica e a vulgarização da Shoá por parte de governantes, jornalistas e 

influenciadores, o tema tomou um caminho oposto e agora está na boca 

de todos. Em ambos os casos e de modo geral, a educação brasileira tem 

dificuldades em lidar com as lições que o Holocausto pode nos proporcio-

nar. E este não é um problema apenas do tema, e sim do nosso sistema 

educativo como um todo: sucateado, fragilizado, com falta de reconheci-

mento, capacitação e remuneração decentes aos nossos educadores. O 

genocídio ainda era visto primordialmente como um recorte da História 

conectado exclusivamente à Segunda Guerra Mundial e desvinculado das 
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nossas mazelas contemporâneas. Faltava dar sentido a estas histórias, des-

cartando o viés conteudista e massificado da tragédia.  

No campo educacional ligado ao evento histórico da Shoá, nenhum 

exemplo materializa tão bem estes fundamentos de Adorno e de Bauman 

quanto o fenômeno do livro “O Diário de Anne Frank”. Mais do que ajudar 

no processo de construção da memória coletiva universal do Holocausto 

por meio da personificação das vítimas, elemento em geral incomum até 

meados dos anos 1970, o relato genuíno, sincero e absolutamente humano 

de uma adolescente que, mesmo em meio a um contexto anormal, conti-

nuou escrevendo de maneira tão apaixonada, funciona como um 

catalisador para a educação sobre o Holocausto. E por isso é tão fácil se 

identificar com Anne Frank. Por gerações, os jovens que leem o diário (e 

consomem seus subprodutos literários e audiovisuais, em dezenas de idi-

omas) reconhecem sua voz, sua maturidade, seus pensamentos e seus 

desejos íntimos. Problemas, medos, dúvidas e planos são inerentes a qual-

quer pessoa – o que torna o texto desse gênero literário um instrumento 

esplêndido de construção de empatia e desenvolvimento da alteridade a 

partir de um contexto traumático extremo que envolve o ódio e a intole-

rância. O Diário é, sem quaisquer dúvidas, um espelho atemporal para a 

nossa sociedade. 

No entanto, a existência do diário por si só não significa descartar ou 

desconsiderar parte indispensável não apenas para a construção do conhe-

cimento, mas sobretudo para que ele atinja crianças e jovens em espaços 

educativos. Caso se concorde que as premissas de Adorno e de Bauman já 

estão bem fundamentas e compreendidas (e nem sempre estão), e que 

possuímos em mãos uma ferramenta literária com potencial extraordiná-

rio como o texto original de “O Diário de Anne Frank”, cabe aos educadores 

a complexa tarefa de sistematização e elaboração de perspectivas teóricas 

e de pontes metodológicas. Nesse caso, o trabalho árduo de produzir 
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sentido e decodificar o conteúdo, mesmo com os grandes riscos e dilemas 

pedagógicos envolvidos no processo, possibilita se dedicar com que o his-

toriador alemão Bodo von Borries chama de Burdening History (histórias 

difíceis, tensas ou pesadas). Para ele, a aprendizagem de experiências trau-

máticas é muito mais hermética do que a de casos afirmativos. Sua 

concepção, transformada em prestigiado referencial teórico, aponta que “a 

História só é aprendida de forma eficaz sob três condições dadas: se novas 

perspectivas podem ser ligadas com as antigas, se ela estiver conectada a 

emoções – negativas ou positivas – e se é relevante na vida” (BORRIES, 

2018). 

Esta obra “Aprendendo com Anne Frank – Histórias que ensinam va-

lores”, que tenho a honra e o prazer de prefaciar, concretiza todos esses 

esforços educativos de maneira lúcida e coerente. A partir da desconstru-

ção de práticas pedagógicas (realizadas, em sua maioria, em minha 

querida cidade-natal, Belo Horizonte/Minas Gerais) por meio de um res-

ponsável olhar científico e acadêmico, este conjunto de textos vai muito 

além da apresentação de simples possibilidades educativas para o uso de 

“O Diário de Anne Frank” em sala de aula, tão exploradas em outras inici-

ativas. Os textos, a começar pela brilhante reflexão da historiadora Júlia 

Amaral Amato Moreira – que também faz alusão à “janela” de Bauman – 

tanto dissecam diversas práticas pedagógicas quanto demonstram a ri-

queza conceitual das propostas e narrativas, todas elas pautadas pela 

interdisciplinaridade, o eixo integrador que facilita a apreensão do mesmo 

objeto por perspectivas diferentes. Temas expressivos como a indiferença 

social, o protagonismo juvenil, os valores democráticos, a resistência, o 

ativismo e a consciência coletiva fazem adoravelmente parte de todos os 

trabalhos apresentados, demonstrando a relevância contemporânea e a 

necessidade intrínseca de conectar os legados e lições do Holocausto, pre-

sentes em “O Diário de Anne Frank”, com o nosso dia-a-dia. 
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Em suma, cada uma das iniciativas (institucionais ou metodológicas) 

apresentadas nesta obra, além de entusiasmadas felicitações de minha 

parte, merece um crédito especial. Desde a representação oficial da Anne 

Frank House no Brasil, passando pelo Instituto Plataforma Brasil, pelo Nú-

cleo Anne Frank BH, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o 

Conhecimento e Educação COED/FaE/CBH/UEMG, pelas bibliotecas pú-

blicas na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo e por 

todos os estabelecimentos de ensino formal que propiciaram projetos aos 

seus alunos: as Escolas Municipais Anne Frank, Ignácio de Andrade Melo, 

Professor Amilcar Martins e Marlene Pereira Rancante. Também tão igual-

mente importante o Projeto sobre a exposição “Deixe-Me Ser Eu Mesma - 

História da Vida de Anne Frank”, implementado em diversas escolas em 

Cabreúva (São Paulo).  Por meio de seus projetos contínuos, todas estas 

escolas materializam o princípio do “nunca mais” por meio de ações dire-

tas e incisivas. Do mesmo modo, instigante, o fechamento do livro com o 

texto que ressalta Anne Frank como símbolo de resistência no cenário fe-

minino a partir dos olhares da Política e da Psicologia Social.  

Quando falamos “nunca mais” estamos nos comprometendo a tornar 

a memória o que toda memória deve ser: útil. Estamos imbuídos a, sim, 

manusear a memória do Holocausto e utilizá-la como agente transforma-

dor, sem vulgarizá-la - e esse é um dos pressupostos do universalismo da 

Shoá ligado à educação sobre os Direitos Humanos. E nada melhor do que 

o legado de Anne Frank e o estudo dos seus escritos para renovarmos 

nosso pacto coletivo de que vamos identificar os sinais e lutar contra toda 

e qualquer forma de ódio, intolerância e discriminação, contra qualquer 

grupo e em qualquer parte do mundo.  
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1 
 

Representação Anne Frank House no Brasil 
 

Joëlke Offringa 
 
 
Introdução 
 

O Instituto Plataforma Brasil e a empresa WZM Plataforma Brasil Ho-

landa representam a Anne Frank House no Brasil desde o ano de 2006, 

momento em que assumimos a responsabilidade de dar continuidade à 

promoção da Exposição Anne Frank – uma história para hoje, que estava 

guardada no Centro Cultural Judaico, após ser exibida em um espaço pró-

ximo à Avenida Paulista. 

Em cada país onde a Anne Frank House atua, ao promoverem as ex-

posições, os representantes locais fazem uma conexão entre a história e a 

vida de Anne Frank e a história e situação vivida no local onde a exposição 

acontece. No caso do Brasil, decidimos fazer uma ligação entre a situação 

vivida pela jovem Anne Frank e a situação de discriminação e exclusão vi-

vida ainda por muitos jovens brasileiros. 

Por isso, a primeira exposição da nossa representação foi aberta nas 

comunidades 19 e 20 da Cidade Dutra, numa parceria com o Projeto Sol, 

que há décadas vem atuando na comunidade e desenvolvendo importantes 

ações na área de cultura e esportes. 

Para essa exposição, Matthias Kail, da Anne Frank House da Holanda, 

veio especialmente para fazer o treinamento dos jovens como monitores 

educadores. Os jovens rapidamente fizeram diversas ligações entre a his-

tória de Anne Frank e suas vidas. Refletiram, por exemplo, sobre o 

apagamento de suas existências, por morarem em locais ilegais e precisa-

rem também, como um modo de sobrevivência, fazer de conta que não 
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tinham olhos e ouvidos, além de negar as ações de violência que presenci-

avam. No final do treinamento, os jovens levaram Matthias para conhecer 

a comunidade, inclusive os locais onde hoje acontecem os extermínios. 

Matthias voltou para a Holanda muito impressionado, o que reverberou 

na Anne Frank House como um todo. 

Da comunidade, fomos, logo em seguida, para a Avenida Paulista, 

numa parceria importante, que abriu o Espaço Cultural da Livraria Cul-

tura, no Conjunto Nacional, um local bem central e de muita visibilidade. 

Durante a preparação da exposição, encontrei-me pela primeira vez com 

Nanette Blitz Konig e o seu marido, John Konig. Nanette foi amiga da Anne 

Frank e mudou-se para São Paulo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi 

o início de uma longa parceria e amizade. Como sobrevivente do Holo-

causto e figura muito próxima de Anne, ela tem tido um papel de valor 

inestimável para que os jovens do Brasil contemporâneo consigam enten-

der o que realmente significou a perseguição aos judeus e o que foi a 

Shoá/Holocausto. 

No ano seguinte, ampliamos as ações e fomos para outras cidades e 

regiões do Brasil, como Brasília, Porto Alegre e Mariana. A partir de 2009, 

iniciamos parcerias relevantes com as Secretarias de Educação de São 

Paulo e do Rio de Janeiro, por meio das quais mais de 20.000 crianças e 

jovens tiveram a possibilidade de entrar em contato com Anne Frank, com 

a sua história de vida e com as lições que podemos tirar para os dias de 

hoje. 

Quando a secretária de educação do Rio de Janeiro voltou, um ano e 

meio depois de promovermos a exposição no Complexo da Maré, em um 

momento de muita tensão e violência, durante uma conversa com os jo-

vens do bairro, um menino levantou e disse: “Quando fico revoltado por 

não poder sair e brincar com meus amigos num sábado, devido aos tiro-

teios, lembro-me de Anne. Ela não pôde sair por dois anos seguidos!”. 
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Além das regiões periféricas das grandes cidades, as exposições tam-

bém marcaram presença em importantes eventos diplomáticos e 

contaram, em 2010, com a visita da comitiva do então presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva, em Recife, e de dois ministros da Holanda, em São Paulo. 

Em 2016, tais exposições contaram com a visita do prefeito de Amsterdam, 

o que teve como desdobramento a produção de uma grande obra sobre 

Anne Frank pelo artista Eduardo Kobra em Amsterdam, em 2017, reali-

zada por meio de uma parceria entre o Instituto Plataforma Brasil, a 

Prefeitura de Amsterdam, o Studio Kobra e o Street Art Today1. A obra 

mostra um olhar brasileiro sobre Anne Frank: para muitos jovens no Bra-

sil ela é uma referência de resiliência e superação que os ajuda a enfrentar 

as dificuldades encontradas nas suas vidas hoje. Em diversos momentos, 

essa obra foi considerada uma das melhores obras de streetart do mundo 

e se tornou um cartão postal e um ponto turístico da cidade. 

Com o crescimento das atividades no Brasil, a Anne Frank House dis-

ponibilizou novas exposições. Em 2011, chegou a exposição Anne Frank – 

uma história para hoje no formato banner, que integrou a série de vinte 

exposições nos CEUs da periferia de São Paulo e recebeu a visita de dois 

diretores da Anne Frank House de Amsterdam. Nos CEUs, promovemos 

também, pela primeira vez, o Programa Free2Choose, que, por meio de 

uma série de vídeos, faz uma reflexão sobre a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e o que acontece quando direitos e liberdades universais 

entram em conflito. 

A nova exposição no formato banner viajou, no ano de 2013, para 

Manaus/Amazonas, no Shopping Manauara. Foi um sucesso tão grande 

que movimentou a cidade como um todo, com docentes e estudantes vin-

dos de longe. Quando perceberam que não teriam transporte escolar, tais 

 
1 Obra presente na capa deste livro, cedida para este fim pelo artista.  
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docentes e estudantes resolveram pegar, na última semana da exposição, 

o transporte público para não perderem a oportunidade. 

No mesmo ano, abrimos outras duas novas exposições: Lendo e Es-

crevendo com Anne Frank, na Biblioteca Anne Frank, no bairro Itaim Bibi, 

São Paulo; e a Brasil e Holanda – Paz e Justiça, uma grande exposição de-

senvolvida numa parceria entre a Embaixada do Reino dos Países Baixos 

e a Anne Frank House. A exposição foi montada no Museu Nacional da 

República, no eixo central de Brasília, e a abertura aconteceu no Dia Inter-

nacional dos Direitos Humanos. O evento de abertura contou com uma 

apresentação de capoeira, que trouxe o tema “Relembrar, Refletir e Rea-

gir” para a realidade do Brasil. 

Esta última exposição viajou, em seguida, numa parceria com a Em-

baixada, para as cidades onde a seleção holandesa de futebol estava 

escalada para jogar durante a Copa do Mundo. Apresentou-se em Salva-

dor, São Paulo e Porto Alegre uma visão mais ampla da cultura holandesa 

em locais de grande circulação de público. Em 2014, a exposição foi mon-

tada também em Belo Horizonte, na Faculdade Dom Helder Câmera, o que 

envolveu um número amplo de parceiros e marcou o início do Hub Anne 

Frank Belo Horizonte. 

Em São Paulo, a exposição foi promovida junto com o SENAC-SP. 

Para as bibliotecas das unidades menores, foi desenvolvida especialmente 

uma pequena exposição adicional, que chamamos Aprendendo com Anne 

Frank – uma história que ensina valores. Em uma série de três, as exposi-

ções passaram por 56 SENACs, movimentando as unidades e trazendo 

muito público externo, às vezes vindo de longe. Este novo formato da ex-

posição fez tanto sucesso, que a Anne Frank House a promoveu também 

em diversos outros lugares no mundo. Nanette Blitz Konig fez palestra em 

quase todos os eventos de abertura e deixou grande impacto nos jovens e 

no público em geral que a assistiu. 
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Programa Educativo Anne Frank 
 

O ano de 2015 trouxe a oportunidade já desejada há bastante tempo: 

a de criar, a partir do impacto gerado pelas exposições, um programa con-

tinuado, no qual os jovens são os protagonistas. Com a promoção de seis 

exposições, Deixe-me ser eu mesmo – a história da vida de Anne Frank nas 

escolas estaduais da cidade iniciou-se o Programa Educacional e Cultural 

Anne Frank. 

Gregorio Reis, que assessorou o processo de implantação do Pro-

grama, explica: 

 

O Programa Educativo Anne Frank é um conjunto de ações educativas plane-

jadas para acontecer gradualmente criando processos de mudança de 

consciência. A força da juventude, que sempre esteve presente como parte in-

tegrante dos movimentos de transformações, é essencial para que possamos 

efetivamente realizar mudanças de curto e médio prazo tão necessárias para 

a criação de um mundo mais sustentável. O legado de Anne Frank sensibiliza 

e chama para a ação e é um caminho efetivo rumo ao despertar para a urgente 

necessidade de mudança de postura de todos. 

O programa educativo inicia abordando a necessidade do respeito profundo 

pela identidade de cada indivíduo e pela valorização da diversidade. Dessa 

forma, colabora para o desenvolvimento de comunidades integradas que co-

criam e se corresponsabilizam por projetos geradores de aprendizados mú-

tuos, que se espalham e promovem um processo de transformação sistêmico. 

 

E Adriana Terra, que acompanhou o Programa desde seu início como 

educadora social e coordenadora do Hub Anne Frank Cabreúva, conta: 

 

Completamos 5 anos do Programa Educativo Anne Frank, no Hub Cabreúva. 

Um projeto piloto, no qual se reuniu o material fornecido pela Anne Frank 

House, para que fosse um programa continuado e não só pontual, porque 

quando se termina uma exposição, os jovens pedem mais, querem saber mais 

e fazer algo para ajudar. Com isso, o Instituto Plataforma Brasil conseguiu, 
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junto com a secretaria de Cultura do Município de Cabreúva, aprovar esta pro-

posta de ser algo a mais, olhando para os jovens como uma solução, pois 

quando começamos as atividades as ocorrências de violência eram muito altas 

nas escolas. 

O programa começou com uma exposição, onde os jovens tiveram que olhar 

para si, respondendo às perguntas: Quem sou? Como me vejo? Como os outros 

me veem e a que grupo pertenço? Tocados pela história de Anne Frank, os jo-

vens se identificam pela força, falta de fala e angústias, porém encontraram 

coragem e, por meio de suas palavras, começam a acreditar que as pessoas são 

boas e que o mundo pode ser melhor. 

Vários treinamentos, oficinas e atividades foram realizadas em todos estes 

anos. Com jovens empoderados, o grupo passou a ser convidado para partici-

par de vários assuntos importantes da cidade, como o encontro de Jovens do 

Estado de SP, representação de jovens na Câmara dos Vereadores para os en-

contros da Lei da Criança e do Adolescente, participar de eventos em parceria 

com a Secretaria da Cultura, Educação e Crica. 

Em 2018, pela primeira vez, cinco jovens foram representar o Brasil no Sum-

mer School, um encontro de jovens de vários países, organizado pela Anne 

Frank House de Amsterdam com o Anne Frank Zentrum de Berlim, onde o 

evento aconteceu. Nossos jovens fizeram a diferença, pois nenhum outro país 

estava tão bem preparado e feito tantas atividades, foi um sucesso! […]. 

Nossos jovens ganharam mais confiança para falar de assuntos como precon-

ceito, discriminação e representatividade, mostraram competência para falar 

da história de Anne Frank, sobre a 2ª Guerra Mundial e Direitos Humanos, 

mostrando nas redes sociais qual a sua opinião e seus conhecimentos.  2020 

está sendo o ano de compartilhar para mais jovens que é possível fazer a dife-

rença, tanto que são referência na cidade como um grupo disponível para 

participar de tomadas decisivas sobre a juventude. 

Hoje, o Programa conta com um grupo consolidado chamado Rede Jovem 

Anne Frank, interligado a um grupo maior, Anne Frank Youth Network, onde 

jovens do mundo, inspirados e capacitados com a história de Anne trabalham 

juntos para um mundo mais justo. 

Importante lembrar que o Programa já está sendo replicado em outras cida-

des, como em Belo Horizonte e Santos. 
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Tenho muito orgulho destes jovens de Cabreúva, que descobriram seus cami-

nhos e buscam um futuro livre de preconceito e discriminação. 

 

Como resultado do programa, duas jovens brasileiras, Maria Luiza 

Pavani e Luana Salvador, fizeram, pela primeira vez, um estágio de 20 dias 

na Casa Anne Frank em Amsterdam. Segundo elas:  

 

Ter a oportunidade de estagiar na Anne Frank House foi, definitivamente, a 

melhor experiência em minha vida até hoje. Foram três semanas de muito 

aprendizado, amadurecimento, autoconhecimento, desenvolvimento profissi-

onal, troca de cultura e, principalmente, a certeza de estar fazendo parte de 

algo de fato transformador e com um propósito maior do que eu, onde conse-

gui encontrar minha voz e fazê-la ser ouvida, assim como foi a de Anne e de 

tantos outros jovens que estão comigo nessa caminhada pela criação de um 

mundo mais justo. Só tenho a agradecer pela oportunidade única que recebi, 

gratidão! – (Maria Luiza) 

 

Foi uma experiência incrível fazer um estágio na Anne Frank House. Tive con-

tato com pessoas de todo mundo e fiz muitas amizades. Mas o mais incrível 

para mim foi ter tido a oportunidade de viver e trabalhar onde Anne Frank 

esteve, que durante anos só tive a ideia de como era por meio de fotos, vídeos 

e experiências de outras pessoas. Assim também aconteceu em Berlim, onde 

pude adquirir muito conhecimento e conhecer pessoas que estarão para sem-

pre em meu coração. Até hoje é difícil acreditar que tive tamanha experiência. 

(Luana)  

 

Anne Frank Hub Brasil 
 

A partir do Programa Educativo Anne Frank, foi criado o primeiro 

Hub Anne Frank em Cabreúva, que serviu de modelo para a expansão de 

outros Hubs pelo Brasil. Os Hubs são núcleos Anne Frank que promovem 

atividades de forma continuada na base da sociedade. Nele, os jovens têm 

um papel de protagonismo e podem se unir à Rede Jovem Anne Frank: 

 



26 | Aprendendo com Anne Frank - Histórias que ensinam valores 

 

 

Fonte: IPB e Gustavo Vaz (2017) 

 

O Brasil conta atualmente com seis Hubs Anne Frank: em Cabreúva, 

Santos, Belo Horizonte, Teresina, São Bernardo do Campo e São Paulo. 

Três dos Hubs também já têm os seus grupos de Jovens Anne Frank, que 

integram as ações promovidas no Brasil e no mundo, por meio do Anne 

Frank Youth Network. 

Para a expansão das atividades dos Hubs, as exposições Aprendendo 

com Anne Frank – Histórias que ensinam valores foram importantes. Estas 

são exposições de fácil manejo, que ocupam pouco espaço e podem ser 

montadas em diversos ambientes. Ao mesmo tempo, elas têm o potencial 

de criar um impacto grande nos locais por onde passam, devido à varie-

dade de assuntos que abordam e ao programa de monitoramento que 

possibilitam, baseados, inclusive, na educação de pares. 

A experiência e a rede de contatos que podem ser construídas a partir 

da exposição Aprendendo com Anne Frank – Histórias que ensinam valores 
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contribuem com a expansão de forma natural, das atividades de cada Hub. 

Por ser uma exposição pequena, ela também permite organizar cada passo 

e aprender a cuidar de todos os aspectos que envolvem a promoção das 

ações Anne Frank e de ser parte de uma rede internacional que promove 

ações em mais de 40 países. 

 
Impacto 
 

Este modelo de organização permitiu uma expansão sólida e expo-

nencial das atividades Anne Frank no Brasil, fazendo com que o país que 

se tornasse, em 2020, líder entre os países que promovem mais atividades 

Anne Frank no mundo.  

A qualidade das ações promovidas e a força da Rede Jovem Anne 

Frank Brasil, acabam reverberando e influenciando positivamente a rede 

mundial da Anne Frank House, o que aumenta o impacto do trabalho pro-

movido no Brasil para um nível global. 

Impressiona a capacidade que Anne Frank tem para sensibilizar e 

mobilizar adolescentes brasileiros para a ação e tomar as redes nas suas 

próprias mãos. Muitas vezes ouvi dos jovens: ‘Ela não pode mais, mas eu 

posso!” 

É uma força muito valiosa com elevado potencial de mudança, com o 

jovem à frente, promovendo a reflexão sobre nosso passado, o diálogo, o 

respeito mútuo, a democracia e o propósito para a construção de um fu-

turo melhor para todos. Como escreveu Anne Frank: “Como é maravilhoso 

que ninguém precise esperar um minuto sequer antes de começar a me-

lhorar o mundo.”  

 
Linha do tempo  
 

2005 – AFH sonda WZM Plataforma Brasil Holanda sobre uma pos-

sível representação de AFH no Brasil durante uma conferência da SICA. 
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AFH tinha uma exposição guardada no CC Judaica e precisava encontrar 

um novo destino para dar continuidade às ações no Brasil. 

2006 – Fechamento da parceria com a AFH. 

2007 – Lançamento da representação da AFH no Brasil pela WZM 

Plataforma Brasil Holanda com a Exposição Anne Frank– uma história 

para hoje, com duas ações seguidas, em localidades distintas em São Paulo 

– na favela na região Sul e na Av. Paulista: 

• Exposição em parceria com o Projeto Sol na favela 19 e 20 da Cidade Dutra. 

Matthias Kail, da AFH Amsterdam, veio ao Brasil para promover o primeiro 

treinamento dos jovens. 

• Exposição marca a abertura do Espaço Cultura da Livraria Cultura no Con-

junto Nacional, localizado na Av. Paulista. 

 

2008 – Expansão para outras cidades: 

✓ Brasília – em parceria com Livraria Cultura, no Shopping Casa Park. 

✓ Porto Alegre – em parceria com B´nai Brith, no espaço de Usina de Gasômetro. 

✓ Mariana – em parceria com a prefeitura, dentro do Festival da Vida. 

 

2009 – Início da parceria com os CEUs com exposições nos CEUs 

Caminho do Mar e Sapopemba. 

2010 – Ações em três locais do Brasil – em Recife e em São Paulo, 

envolvendo importantes autoridades do Brasil e Holanda, e, numa parce-

ria com a Secretaria de Educação e o Consulado Geral dos Países Baixos 

no Rio de Janeiro: 

✓ Galeria Regional Nordeste MinC/BNB – Recife, com visita da comitiva do pre-

sidente Luiz Inácio da Silva, em parceria com MINC, CONIB e Livraria Cultura. 

✓ Exposições simultâneas em São Paulo: no CEU Paraisópolis durante evento 

Brasil Holanda com presença de dois ministros holandeses e no Hotel Feller, 

na região da Paulista, com intercâmbio entre os jovens. 

✓ Parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Consulado Geral dos Pa-

íses Baixos no Rio de Janeiro em três locais diferentes – no Centro de 
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Referência da Educação no centro da cidade, no Museu da Maré, no Complexo 

da Maré, e no Centro Cultural Santa Cruz. 

 

2011 – Ano marcado pela série de exposições Anne Frank– uma his-

tória para hoje, que aconteceu junto com o programa Free2Choose em 20 

CEUs na Cidade de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação. 

2012 – Ano de transição e mudança para Cabreúva. 

2013 – Exposição com muita visibilidade em Manaus, parceria e ex-

posições em Maceió e lançamento de duas novas exposições no Brasil: 

Lendo e Escrevendo com Anne Frank, em São Paulo, em parceria com a 

Biblioteca Anne Frank, e a Exposição Brasil e Holanda – Paz e Justiça, de-

senvolvida numa parceria entre a Embaixada dos Países Baixos e a AFH, e 

aberta no Dia Internacional de Direitos Humanos no Museu Nacional da 

República no eixo central de Brasília. 

2014 – Durante a Copa do Mundo no Brasil foi realizada uma série 

de três exposições Brasil e Holanda – Paz e Justiça (Salvador, Belo Hori-

zonte e São Paulo) e o lançamento de três novas exposições Aprendendo 

com Anne Frank – Histórias que promovem valores, através de uma par-

ceria com o SENAC e a Cidade de Amsterdã. Simultaneamente, 

aconteceram cinco exposições Anne Frank no Estado de São Paulo, em di-

ferentes lugares. 

2015 – Itinerância de exposições Aprendendo com Anne Frank – His-

tórias que promovem valores no SENAC SP, produção do vídeo sobre 

Nanette Blitz Konig e início do Programa Educativo Anne Frank em Ca-

breúva, com o Programa Free2Choose–Create e a Exposição Deixe-me Ser 

Eu Mesmo – a história da vida de Anne Frank, passando pelas seis escolas 

estaduais do município. 



30 | Aprendendo com Anne Frank - Histórias que ensinam valores 

 

2016 – Ano completado com um total de 117 ações. Principais ações 

que marcaram o ano: 

• Continuidade e finalização das atividades em parceria com SENAC-SP. 

• Evento Cidades Sustentáveis São Paulo – Amsterdam no Cruyff Court Erme-

lino Matarazzo, com ações relacionadas à Anne Frank e Johan Cruyff e 

presença do prefeito de Amsterdam, Eberhard van der Laan, e do diretor da 

Casa Anne Frank, Garance Reus Deelder. 

• Continuidade das ações do PEAF em Cabreúva, iniciadas no ano anterior: 

✓ Formação do grupo de Desbravadores AF e preparação em parceria com 

os jovens da atividade Na Trilha com Anne Frank. 

✓ Promoção das oficinas “Vida com Propósito” em parceria com Fundação 

Arymax e Electi Educação. 

✓ Promoção das atividades pelos jovens Anne Frank nas áreas de Educação, 

Cultura e Esportes. 

✓ Free2Choose Training e Free2Choose: atividades nas escolas estaduais de 

Cabreúva. 

 

2017 – Continuidade e expansão das ações PEAF em Cabreúva – Ci-

clos de Diálogo Free2Choose e Apresentações do Monólogo Anne Frank 

em parceria com as Escolas Estaduais, Exposição Lendo e Escrevendo com 

Anne Frank na primeira escola municipal, reuniões do Todos por Cabreúva 

e lançamento do Fórum da Juventude. Produção da obra sobre Anne Frank 

pelo artista Eduardo Kobra em Amsterdam, em uma parceria com a Ci-

dade. 

2018 – Continuidades das Ações no Hub Anne Frank Cabreúva, início 

das ações em Santos, com a implantação do projeto Go Alemoa Go, início 

das exposições Aprendendo com Anne Frank em Belo Horizonte. 

2019 – Expansão das ações AF em 6 Hubs: Cabreúva, Santos, Belo 

Horizonte, Teresina, São Bernardo do Campo e São Paulo, com quase 300 

atividades promovidas durante o ano. 
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2020 – Desenvolvimento de ações online devido à pandemia. Brasil 

se torna o país que mais desenvolveu atividades Anne Frank no mundo. 

 
Resultados 
 

Atividades Anne Frank no Brasil 2006-2020 

Total geral 2006 a 2017 2018 2019 2020 TOTAL ANOS 

Exposições 110 15 37 4 166 

Palestras 51 8 45 32 136 

Outras atividades 364 119 209 131 823 

Total atividades 525 142 291 167 1125 

nº visitantes 688287 12892 54440 8539 764158 

nº participantes 37766 6550 20263 4379 68958 

F2C 448 4 0 0 452 

Monitores 1058 40 363 25 1486 

 

Atividades programa educativo Anne Frank Cabreúva 2015-2020 

 

➢ Free2Choose Create –2015 

➢ Exposição Deixe-me ser eu mesmo – 2015 

➢ 4 trilhas –Na trilha com Anne Frank (2016, 2017 e 2018) 

   –Fazenda Guaxinduva – 2019 

➢ Free2Choose Training – 2016 

➢ Atividades dos Educadores de Pares – várias durante o ano – 2016 

➢ Oficina “Vida com Propósito”: 

✓ 8 eventos das Olímpiadas de Cabreúva –2016 

✓ 2 eventos do Cabrearte – 2016 

✓ 59 palestras da Expressão Jovem – 2016 

➢ Cine Club (de 2017 a 2019) 

➢ Formação do Movimento Todos por Cabreúva – 2017 

➢ 1º Fórum da Juventude / Evento – 2017 

➢ 3 Eventos do Setembro Amarelo (2018, 2019 e 2020) 

➢ Treinamento Toolkit (2018 e 2020): várias atividades em 2018 

➢ 5 jovens representam o Brasil no Summer School em Berlim – 2018 

➢ 2 jovens fazem estágio de 20 dias na Casa Anne Frank – 2018 
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➢ Oficina “Memory Walk”, replicação do que aprenderam em Berlim (final de 

2018) 

➢ 2ª oficina “Vida com Propósito”– 2018 

➢ Exposição ‘Aprendendo com Anne Frank – Histórias que ensinam valores’ – Ofi-

cina “Train the Trainer”, treinamento dos monitores e promoção das exposições 

em 2 escolas estaduais – 2018 

➢ Evento do Dia da Consciência Negra – 2019 

➢ 3 eventos do Dia Internacional da Juventude (2018, 2019 e 2020) 

➢ Ciclos de diálogos (2016 a 2019) 

➢ Reuniões frequentes (2016 a 2020) 

➢ Homenagem a Nanette – 2019 

➢ Aulas de espanhol (2018 e 2019) 

➢ Visita guiada – Anexo Secreto – 2020 

➢ Atividades on-line durante a pandemia –2020: 

✓ Promoção de bate-papos com diversas temáticas: “Memória, Holocausto e Alte-

ridade”, “Política em tempos de pandemia”, “A importância da Saúde Mental”, 

“As mulheres do Terceiro Reich” e “Rede de suporte durante pandemia”– 2020 

✓ Lives “Os Olhares de Anne Frank: a guerra, o relacionamento com seus pais e o 

futuro”– 2020 

✓ Reuniões e participação do grupo de comunicação – 2020. 
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Anexo 

Imagem ilustrativa do caminho percorrido no 
Programa Educativo Anne Frank em Cabreúva (São Paulo) 

 

 

Fonte: IPB e Gustavo Vaz, 2017. 
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Sonho desfeito 
 

Aloízia Francisca da Silva 

 

 

 

Anne Frank tinha opinião. 

Valente e decidida, 

adorava uma confusão. 

Andava livremente, 

pensando ser dona da situação. 

Mas na guerra, ninguém tem opção. 

Esconder foi a única solução. 

Tudo naquele lugar tinha horário, 

até para escrever em seu diário. 

Descreveu todo o cenário, 

Tudo muito precário, portanto solitário. 

Todos queriam escutar o noticiário. 

Eles foram denunciados. 

Acuados e separados, 

sonhos acabados, 

seu diário foi achado e publicado. 

Isso nos faz repensar, 

sempre pela justiça lutar, 

pois a paz e a solidariedade, 

temos que almejar!!! 
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Projeto aprendendo com Anne Frank: 
o ensino do Holocausto como ponte para a alteridade 

 
Júlia Amaral Amato Moreira 

 
 
Introdução: Sobre a Memória e suas possibilidades 
 

A memória é um dos campos de estudo da historiografia que tem ga-

nhado bastante atenção nas últimas décadas. Se pensarmos atentamente, 

ou se pensarmos para além dos muros da Academia, não é importante 

entender somente aquilo que aconteceu no passado – e que, afinal de con-

tas, é inacessível – mas também precisamos entender como esse passado 

foi e é lembrado, e muitas vezes porque ele foi lembrado de tal jeito e não 

de outros.  

Isso nos leva a pensar, já de antemão, que existem várias possibilida-

des discursivas sobre o mesmo fato, mesmo que ele tenha ocorrido no 

passado. Diferentes pessoas e grupos sociais não necessariamente lem-

bram o passado da mesma maneira e cabe observar quais os vários fatores 

que influenciam esses modos de lembrar. O que lembramos e o que nos 

esquecemos dos acontecimentos passados é carregado de subjetividade, de 

emoção e ressignificações. Não nos faltam exemplos disso em nossas vi-

vências pessoais e o mesmo ocorre em âmbito coletivo. A narrativa sobre 

o passado, aquilo que é lembrado, não depende só de uma pessoa, mas se 

origina de um processo que acontece no meio compartilhado entre as pes-

soas – ou seja, a memória é coletiva. (HALBWACHS, 1990).  

O passado do grupo de pessoas do qual fazemos parte, apesar de mui-

tas vezes nos ter sido contado e ensinado como a única verdade, também 

pode ser encarado de formas diferentes – é subjetivo e mutável. Nesse 
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sentido, é interessante ressaltar como o passado pode criar ou reforçar 

identidades, ou seja, aquilo que se narra pode delimitar as fronteiras de 

um grupo e gerar uma identificação entre as pessoas que compartilham 

desse passado. Esse é o caso das nacionalidades, por exemplo: forjar pas-

sados nacionais foi – e continua sendo – um passo importantíssimo na 

criação e na manutenção de um estado nacional legítimo, que depende da 

identificação entre pessoas.  

Por outro lado, as dinâmicas identitárias afetam a forma com que 

olhamos e nos identificamos com o passado. É claro que isso não acontece 

naturalmente e é resultado de processos sociais. A mudança de visão sobre 

a presença africana no Brasil e sobre a História da África, por exemplo, foi 

resultado de muitos anos de luta e insistência de certos grupos sociais que 

trouxeram narrativas que muitas vezes entraram em atrito com outras 

narrativas antes hegemônicas1. Isso não quer dizer que mudamos o pas-

sado, mas que mudamos as formas que olhamos para trás: mudam as 

lentes que colocamos para ver o mundo, por assim dizer, e isso revela mais 

sobre nós do que sobre tal passado, diz mais sobre quem escolheu as lentes 

do que sobre a paisagem observada. 

Isso significa que existe uma disputa de narrativas (POLLAK, 1989). 

As várias maneiras possíveis de se contar os acontecimentos estão sempre 

disputando para ver qual vai se sobressair ou pelo menos quais as possi-

bilidades de conciliação. Ainda que pareça que uma narrativa já se 

consolidou na sociedade, há outras possibilidades que ficam no entorno, 

ora submersas, ora emergindo nos espaços que se abrem. A título de exem-

plo, basta observar os discursos que têm aparecido com cada vez mais 

força sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil que a relativizam ou mesmo 

 
1 Para mais informações sobre esse processo, ver O movimento negro educador: Saberes construídos nas lutas por 
emancipação, de Nilma Lino Gomes. 
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a negam, ainda que nas últimas décadas o discurso da redemocratização 

parecesse estar consolidado.  

Essa consolidação das narrativas toca em um ponto caro à nossa dis-

cussão: a educação escolar. As memórias, sobretudo as mais amplamente 

aceitas ou que são amparadas pelos grupos e instituições que detém o po-

der, percorrem um processo de institucionalização. Nesse processo, as 

narrativas ganham espaço em veículos privilegiados de formação da me-

mória coletiva sobre o passado: escolas, museus, fotografias, ou seja, meios 

que trazem mais credibilidade de que aquilo que está sendo contado como 

verdade. Não é comum que as pessoas questionem o que um museu fala 

ou a veracidade do que está em uma fotografia ou gravação, por exemplo. 

No entanto, mesmo esses meios considerados mais confiáveis estão 

sempre concorrendo com outros veículos que também representam o pas-

sado, como filmes, histórias contadas a nós pelos mais velhos, dentre 

outros – uma situação que não é novidade para os professores.  

No caso deste trabalho, é importante pensarmos em como o Holo-

causto foi e tem sido lembrado e narrado e quais as possibilidades do 

trabalho dessa memória, sobretudo no ambiente escolar, levando em 

conta que assim como qualquer passado, o Holocausto também possui sig-

nificados diferentes para grupos diferentes, disputas narrativas, 

subjetividades e também pode ser lembrado diferentemente em função do 

tempo e do lugar. Mais ainda, é importante pensarmos em como esse tema 

histórico, quando bem trabalhado, é capaz de nutrir um sentimento de 

responsabilidade coletiva nas crianças e jovens, como foi observado em 

diversas experiências ao longo do Projeto Anne Frank: histórias que ensi-

nam valores, em Belo Horizonte. 
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Percursos da memória do Holocausto: emoldurando um quadro 
 

Pensando de forma cronológica e simplista, temos algumas fases que 

a memória do Holocausto percorreu nesses 75 anos: 

 

Inicialmente, logo após a guerra, as lembranças do que tinha acontecido foram 

de certa forma silenciadas. A sociedade, que tentava se recompor dos danos da 

Guerra, não estava disposta a se aprofundar nas culpas e catástrofes, sobre-

tudo na Europa. Os próprios sobreviventes, por sua vez, buscavam seguir a 

vida e se normalizar na sociedade e para tanto não havia espaço para remoe-

rem suas histórias de dor, tanto aqueles que chegavam a novos países para 

tentar reconstruir suas vidas, quanto os que permaneceram na Europa sendo 

vizinhos de seus algozes ou dos observadores de sua perseguição.  

 

Alguns grupos específicos da resistência armada e de combatentes 

começaram a ser lembrados e homenageados publicamente nesses pri-

meiros anos, mas aqueles que eram considerados como as vítimas 

impotentes ficaram no silêncio, exceto em casos particulares de pessoas 

que publicaram suas histórias individuais, ainda que sem uma grande re-

cepção do público2. 

Um divisor de águas nesse quadro aconteceu em 1961. Adolf Eich-

mann, um nazista que tinha um papel importante na organização das 

deportações dos judeus e que tinha fugido para a Argentina depois da 

guerra, foi capturado pelo Mossad, serviço secreto de Israel e levado a jul-

gamento. Esse acontecimento teve grande repercussão, foi transmitido ao 

vivo e teve coberturas de jornais de vários países e, sem entrar no mérito 

do julgamento em si, ele acabou afetando a imagem pública que se tinha 

sobre o Holocausto e suas vítimas. O processo contou com a participação 

de vários sobreviventes que testemunharam o que tinham visto e sofrido, 

para corroborar a culpa daquele nazista. Isso mudou o caráter dos relatos 

 
2 É isto um homem? de Primo Levi, publicado inicialmente em 1947, vendeu apenas 1500 exemplares. O mesmo livro, 
em edições posteriores, vendeu milhões de exemplares em várias línguas (REISS, 2018). 
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testemunhais: se antes eram memórias individuais e extremamente trau-

máticas, a partir do julgamento, os depoimentos se tornaram mais 

conscientes como partes do discurso público de um grupo. Para os espec-

tadores de vários países, isso mostrou a dimensão do sofrimento das 

vítimas. De forma geral, esse processo permitiu com que outros tipos de 

testemunhos, para além dos que abordavam a resistência, ganhassem le-

gitimidade, fossem mais respeitados publicamente e se multiplicassem.  

A partir da década de 1970, a institucionalização da rememoração do 

Holocausto ganhou força e se propagaram as iniciativas de formação de 

museus do Holocausto pelo mundo e os estudos desse evento a partir de 

marcos científicos. O registro dos depoimentos dos sobreviventes se tor-

nou uma corrida contra o tempo, afinal, quase três décadas já haviam se 

passado. As empreitadas de gravar os testemunhos dos sobreviventes se 

avolumaram, e alcançaram uma escala global, a exemplo do documentário 

Shoah de Lanzmann (1985) e da iniciativa de Steven Spielberg (1994). Em 

Belo Horizonte/MG, o Instituto Histórico Israelita Mineiro também se mo-

bilizou produzindo o documentário Vidas, em 1992. A essa altura, o 

Holocausto já tinha se consolidado enquanto parte do passado judaico e se 

tornado central para a identidade da coletividade judaica em diversas par-

tes.  

Nos anos 1980 e 1990, em parte em função do crescimento dos dis-

cursos negacionistas pelo mundo, o Holocausto ganhou ainda maior 

espaço nos debates públicos, de modo que, no fim do século XX, aponta 

Huyssen (2000) – e podemos estender este entendimento também para a 

virada do século – não o esquecimento, mas a onipresença marca o traba-

lho feito com o Holocausto, fazendo proliferar indiscriminadamente 

representações do lugar-comum e imagens muitas vezes superficiais sobre 

o Holocausto. Ou seja, nós falamos do Holocausto, falamos muito, mas a 

maioria das representações desse passado acaba ficando na superfície do 
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evento. Isso se deve, em grande medida, por todo esse processo que operou 

o passado pelo viés do trauma.  

No âmbito coletivo, o trauma histórico pode ser entendido, segundo 

a concepção desenvolvida pelo historiador Dominick La Capra (1994), 

como um evento de grande ruptura com o qual nós não conseguimos lidar 

na ordem dos acontecimentos normais. O Holocausto, assim, significou 

tamanho choque que a sociedade não conseguiu inseri-lo na ordem dos 

acontecimentos históricos, ou encará-lo de uma forma linear e racional. O 

resultado desse processo traumático é a produção de narrativas que bus-

cam compreendê-lo na chave daquilo que é inimaginável, irrepresentável, 

inexplicável, sem precedentes e outras descrições por vezes religiosas ou 

místicas.  

Por mais que a historiografia dê conta de explicar e descrever exten-

sivamente os acontecimentos, a vida nos campos, a organização nazista, a 

ideologia e vários outros aspectos, quando o assunto se desloca para o de-

bate público e para a população em geral, ele chega de forma saneada e 

superficial, de modo que não gera nas pessoas um maior incômodo em 

relação à sociedade na qual estamos inseridos.  

Portanto, o processo de autocura do Holocausto, ou seja, a forma 

como a sociedade lidou com um passado traumático e com uma chamada 

“situação limite”, não se deu pelo esquecimento, como acontece com ou-

tros eventos com os quais a sociedade se recusa a lidar, mas por um duplo 

processo: a) forçando a ele um status de campo especializado de estudo, 

de debate, como parte da história judaica; b) saneando as imagens com 

representações e cerimônias que dão pouca margem para a profundidade 

do tema, ainda que o mantivesse presente.   

Seria o que Zygmunt Bauman (1998), sociólogo polonês, se refere 

como um “quadro na parede”. O Holocausto, para ele, foi tratado como 

um quadro na parede, simples de compreender com suas vítimas e algozes 
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bem definidos e com uma boa moldura, para separar a imagem de dentro 

do resto da parede, ou seja, separando bem o evento histórico específico 

do resto da sociedade. O resultado disso é o movimento de afastar, o má-

ximo possível, a tragédia do genocídio da nossa realidade e da nossa 

responsabilidade.  

Esse processo levou a narrativas onde atribuir culpa se torna equiva-

lente a achar as causas: achar as causas do genocídio nas obsessões de 

Hitler, na corrupção moral, na particularidade da sociedade alemã e em 

outras possíveis causas específicas. O problema é que essa busca absolve 

todos os demais culpados. O pressuposto de que o Holocausto é como uma 

ferida na história da civilização moderna, um desvio no caminho linear 

que a sociedade ocidental estava percorrendo para se tornar cada vez me-

lhor, não nos deixa ver que, na verdade, ele é o produto mais legítimo da 

sociedade moderna. O Holocausto foi o resultado deste caminho e não um 

desvio. É um evento que só foi possível nessas circunstâncias tecnológicas, 

burocráticas e sociais, e não seria possível em nenhuma outra realidade. 

Em síntese, Bauman demonstrou que o Holocausto é um “morador legí-

timo da casa da modernidade; com efeito, um morador que não poderia se 

sentir em casa em nenhum outro lugar” (BAUMAN, 1998, p.37). 

Ainda segundo ele, o Holocausto foi de fato uma tragédia judaica, mas 

não um problema judaico e nem fato da história judaica apenas. O Holo-

causto nasceu e foi executado na sociedade moderna e é um problema 

desta sociedade, sendo mais próximo de nós do que gostaríamos de enxer-

gar. A sociedade que exterminou milhões de pessoas não era composta por 

um grupo enorme de “doidos”; eram pessoas “normais” que provavel-

mente passariam em testes psicológicos exigidos hoje em dia. Constatar 

isso certamente é um incômodo. O que foi feito com esse passado foi exa-

tamente tirar o “espinho da memória do Holocausto” e o que Bauman 

propõe, em contraponto, é exatamente enfrentar esse espinho.  
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Tal incômodo é, exatamente, enxergar a mensagem contida no Holo-

causto sobre nosso atual modo de vida: sobre a qualidade das instituições 

nas quais confiamos a nossa segurança, sobre os critérios que usamos para 

medir nossas condutas, sobre modelos de interação social que considera-

mos normais e várias outras características atualmente naturalizadas. E 

essa mensagem nem sequer chegou à consciência contemporânea.  

No lugar do quadro, o que se propõe é que o Holocausto seja uma 

janela pela qual devemos olhar, e que cuja vista realmente não é bonita, 

mas por meio dela podemos ver coisas que de outro modo não veríamos: 

as características do nosso mundo que estavam ali como possibilidade e 

que estão aqui no nosso tempo em potencialidade também. É claro que 

disso não podemos tirar que nossa sociedade vai necessariamente produ-

zir genocídios, mas sim que isso foi e é uma possibilidade que devemos 

estar atentos a isso. Que a sociedade não está caminhando em linha reta 

em direção ao progresso, como se poderia imaginar, mas que os caminhos 

meandram e que nesse movimento devemos entender o que aconteceu, ao 

invés de só lembrar-se de forma superficial o sofrimento do passado.   

 
Sobre a violência, a alteridade, a indiferença social e a necessidade ética  
 

Então o que possibilitou que essa sociedade, que em vários aspectos 

se parece com a nossa, cometesse tais atos violentos? "Já que eles não eram 

loucos ou sádicos – como mostra um estudo clínico que diz que não mais 

de 10% dos SS poderiam ser considerados ‘anormais’” (BAUMAN, 1998, 

p.39) – como os princípios do que é certo e errado se tornaram tão nebu-

losos? 

Tentando explicar isso, Bauman traz um estudo que aponta três fa-

tores que corroem um possível julgamento moral de uma determinada 

ação. Esses três fatores podem acontecer separadamente ou juntos e po-

dem fazer com que o impedimento moral, que deveria aparecer na hora 
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de tomar uma atitude, ou não apareça, ou não seja significativo o suficiente 

para impedir a pessoa de cometer tal ação. De forma simplificada, são es-

ses fatores: 

 

A condição de a violência ser autorizada. À primeira vista pode não parecer 

uma questão tão relevante, mas sem dúvidas é. O advogado de Eichmann, o 

nazista mencionado acima, disse em sua defesa que Eichmann fez coisas pelas 

quais um vencedor seria condecorado. Ainda que essa frase deva ser situada 

no esforço de um advogado em um tribunal, ela tem uma verdade: a atribuição 

da moralidade vem do poder. O piloto comandante da operação que jogou as 

bombas atômicas, por exemplo, sustentou até a sua velhice que havia feito a 

coisa certa, porque aquilo que ele fez foi autorizado e aceito. Dizer que um ato 

violento é certo ou errado se torna nebuloso quando essa violência é autori-

zada por práticas governamentais, por normas ou por leis e atribuição de 

papéis e cargos.  

 

O distanciamento entre a atitude e suas consequências – o sistema da 

burocracia. Quando a violência é parte de um sistema burocrático com vá-

rias etapas e papéis delimitados, não fica totalmente claro qual será o 

resultado de um encadeamento de atitudes. Cada pessoa envolvida cum-

pre um só um papel, uma parte limitada do processo. Esse foi um 

argumento muito usado pelos nazistas após a guerra, de que só estariam 

cumprindo ordens e, portanto, não seriam responsáveis, colocando a res-

ponsabilidade pelos atos sempre nos seus superiores, estes que, por outro 

lado, não exerceram a ação violenta de fato3. Quantos judeus Hitler pes-

soalmente matou? Seria a mesma coisa – exemplifica Bauman – que 

determinar quem monta um carro: é o dono da empresa de carros ou o 

funcionário que produz apenas um tipo de peça? Tudo aquilo que a 

 
3 Sobre o tema da responsabilização e da disparidade de postos da hierarquia nazista na participação do genocídio 
recomenda-se o documentário O Contador de Auschwitz (2018).  
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burocracia estrutura se torna complexo demais para determinar-se em um 

simples julgamento moral quem toma a decisão e quem executa a ação. 

As ações mediadas são um dos aspectos mais fundamentais da socie-

dade moderna, não apenas da sociedade nazista, o que viabiliza diversos 

tipos de violência. É mais fácil aceitar moralmente uma guerra apertando 

um botão, assinando um papel, cumprindo apenas uma simples função. 

Em sentido mais amplo, podemos citar várias situações. Podemos, por 

exemplo, ser contra a violência aos animais e contra os danos ao meio am-

biente e ao mesmo tempo comer carne, sem ver uma relação direta ou um 

dilema moral entre as duas coisas.  

A desumanização do outro. Este talvez seja o ponto mais caro à nossa 

discussão, sobre o qual nos debruçaremos a seguir.  

Reconhecer o Outro é ver aquilo que não somos. Judith Butler (2018), 

filósofa estadunidense, pensando em uma questão parecida – como se pro-

duz a necessidade ética – parece chegar a um ponto parecido com o de 

Bauman, ainda que por caminhos diferentes. Ela propõe que existe uma 

“cena do reconhecimento”, que acontece toda vez que estamos diante do 

outro, e, portanto, é algo que fazemos o tempo todo. Nessa cena do reco-

nhecimento, nós atribuímos sentido àquele outro, enquadramos ele em 

uma determinada moldura que determinamos que o define. Esse enqua-

dramento acontece exatamente a partir das relações de poder que existem 

na sociedade. No momento dessa cena do reconhecimento, nós atribuímos 

o quão humano é esse outro, e qual o valor da vida dele para nós. Essa 

atribuição da humanidade do outro e, consequentemente, do valor da vida 

dele, depende do quanto esse outro se parece conosco, que operamos esse 

enquadramento.  

Isso é muito importante de ser pensado porque automaticamente 

quando definimos e enquadramos quem é o outro, também estamos di-

zendo quem somos nós. Sabemos, por exemplo, que somos brasileiros 
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porque não somos de outra nacionalidade; se não existissem outras naci-

onalidades não faria sentido nos reconhecermos como brasileiros. Logo, a 

alteridade e a identidade são construções que andam sempre juntas, ao 

mesmo tempo em que são maleáveis e subjetivas, o que torna essa discus-

são muito mais complexa.  

Essa concepção do outro na cena do reconhecimento da Butlerse 

aproxima da ideia que Bauman traz ao discutir a questão da desumaniza-

ção do outro como um fator que tem peso na hora do julgamento moral 

de uma ação. Só que neste caso, o conceito usado é o de “Universo de obri-

gação” da socióloga Helen Fein. O universo de obrigação seria o círculo de 

pessoas que possuem uma obrigação recíproca de se proteger, exatamente 

por fazerem parte do mesmo grupo. Isso implica que os preceitos morais 

valem para dentro do limite desse grupo e não para fora dele. 

Então para invalidar os meus preceitos morais em relação a alguém, 

bastaria tirar essa pessoa do meu universo de obrigação ou em outras pa-

lavras, para tirar o reconhecimento de humanidade e, portanto, a 

importância da vida de alguém, é importante que aquele alguém seja ra-

dicalmente reconhecido como o Outro, aquilo que eu não sou.  

No contexto nazista, tirar os judeus dos direitos da germanidade era 

negar sua participação no Estado e na comunidade alemã. Propagar a ideia 

do judeu como o outro, este por sua vez ligado a uma série de metáforas 

antissemitas, era tornar invisível a sua humanidade e, portanto, o valor 

das suas vidas, e afastar o peso moral e a responsabilidade pública sobre o 

que acontecesse com eles. 

Essa lógica de construção de si e do outro, junto com os outros dois 

pontos, são as três características colocadas como fatores que desativam 

as barreiras da moralidade da ação, e que de certa forma possibilitaram 

que a sociedade moderna cometesse o extermínio de milhões de pessoas.  
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Então, olhar por esta janela, retomar e entender o Holocausto hoje é, 

ou deveria ser, reconhecer a necessidade de repensar a dinâmica identi-

dade-alteridade e criar outra lógica de convivência na medida em que já 

vimos onde essa lógica de nós e os outros pode nos levar. E mais ainda, 

revela uma necessidade de repensar tudo, desde os aspectos mais gerais 

da nossa sociedade que, na verdade, ainda possui as condições necessárias 

ao genocídio – ainda que sob outras formas.  

A indiferença pelo que acontece com o outro hoje em dia tem outras 

causas e outras dinâmicas, mas sua presença permanece. Enquanto no to-

talitarismo o outro é negligenciado, na democracia é estimulada a 

percepção de que se deve respeitar a liberdade do outro, que seria uma 

indiferença de certa forma positiva ao que acontece na vida privada dos 

outros. O grande problema é que muitas vezes essa indiferença que é ne-

cessária à democracia passa dos limites e se torna uma indiferença àquilo 

que é público de forma geral, um movimento que estamos vendo em várias 

esferas (HERLICH, 2018). E isso quer dizer que quando o individualismo 

é estimulado excessivamente, para além de suas qualidades positivas, aca-

bamos novamente caindo na armadilha da negligência pelo outro.  

 
A educação e o projeto Anne Frank como ferramenta de combate à 
indiferença  
 

O Holocausto pode ser lembrado e mobilizado como dito para repen-

sar criticamente vários aspectos da nossa sociedade, mas não é isso que 

tem sido feito. Entre as várias possibilidades de lembrar e trabalhar o pas-

sado parece que temos perdido de vista a perspectiva de se incomodar com 

os eventos passados e de se mobilizar a partir deles quando o assunto é o 

Holocausto.  

O professor historiador Yehuda Bauer, presidente honorário da Ali-

ança Internacional de Recordação do Holocausto de 31 nações-Estados, 
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resumiu o problema em seu escrito Reflexiones sobre el Holocausto 

(2008) quando percebeu que a Shoah é muitas vezes transformada em 

lições vagas do perigo de ódio ou preconceito às custas de realmente tentar 

entender as razões e motivações do genocídio. “O ensino eficaz sobre a 

Shoah deve proporcionar conhecimento e compreensão substantivos, de-

safiar equívocos populares e enfrentar questões difíceis e profundas” 

(SCHURSTER; PALMEIRA, 2020, p. 3). 

Como fazer isso então? Em primeiro lugar, como o que sugere Bau-

man, podemos substituir a imagem simplista do Holocausto como o 

“quadro”, e começar a olhar pela janela, que ainda que não tenha uma 

“vista bonita” é a real vista do nosso mundo. Ele deveria servir como pa-

radigma para questionar cada ponto da nossa vida e da nossa sociedade 

moderna e ocidental, ou seja, como temos construído nossas visões sobre 

quem somos nós e quem são os outros. Será se são tão diferentes assim 

daquilo que foi construído na sociedade nazista? Em quais instituições nós 

temos confiado a segurança e a vida das pessoas? Temos em nossa socie-

dade violências que são autorizadas e sistematizadas? De onde vem a 

legitimidade e o critério para uma ação ser ou não uma ação moral?  

Em segundo lugar, seguindo a mesma lógica, seria encarar o Holo-

causto entendendo que ele é o passado da sociedade moderna ocidental, e 

não o passado dos judeus, ou de qualquer outro grupo específico, e enten-

der que ele se relaciona com cada um de nós. Isso é importante na medida 

em que discutimos a relevância do passado na constituição de identificação 

entre um grupo de pessoas. Então, conseguir ver características e passados 

que são comuns a todos nós, ainda que possa parecer uma coisa simples, 

é um movimento capaz de gerar um sentimento de universo de obrigação 

e de reconhecimento com o outro muito mais amplo do que o que temos 

feito. Seria colocar o Holocausto na posição de uma memória exemplar 

que permita aumentar a nossa sensibilidade ao Outro, ou, em outras 
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palavras, formar uma memória que permita treinar nossa empatia, desen-

volver um senso de responsabilidade pelo outro.  

Hannah Arendt, filósofa alemã, fala sobre o “Amor Mundi”, ou seja, 

o reconhecimento da pertença a uma coletividade formada por toda a hu-

manidade, uma noção de responsabilidade coletiva (HERLICH, 2018). 

Mais do que o sentimento, nessa leitura o amor vem do desejo de algo, e o 

desejo vem do fato de que a vida humana não é autossuficiente. O amor 

não vem de uma ideia do que se espera do mundo, mas sim daquilo que 

ele é. Vem do reconhecimento do outro na sua diferença e não na expec-

tativa que ele seja igual a mim, passando então a uma responsabilidade 

por ele e pelo mundo que compartilhamos.  

O Projeto Aprendendo com Anne Frank: histórias que ensinam valo-

res, foi concebido como uma ferramenta de trabalho deste tema a partir 

de uma chave que permite aos estudantes questionarem sua realidade ao 

entrar em contato com a realidade de uma menina que, como eles, tinha 

aflições, desejos e expectativas, apesar da situação que enfrentou. O obje-

tivo, como se buscou trabalhar com a comunidade escolar, foi o de oferecer 

informações e atividades que possibilitassem gerar um sentimento de res-

ponsabilidade e afetividade pelo outro, e não o trauma a partir do 

sofrimento do outro.  

Ao partir da história da Anne Frank e sua família, o projeto devolve a 

humanidade às vítimas do genocídio nazista, e permite a conexão pessoal 

e subjetiva das crianças e adolescentes com a experiência pessoal, para, a 

partir daí, abrir a possibilidade para o entendimento do evento em vários 

níveis – como pudemos ver ao longo do projeto em trabalhos realizados 

com estudantes desde crianças de anos iniciais aos adultos da EJA, com 

distintos níveis de complexidade – o que é reforçado pelo apoio de dois 

sobreviventes do Holocausto, o Sr. Henry Katina e o Sr. Leon Menache, 
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que estiveram presentes em várias ocasiões ao longo do projeto e também 

pelas contações de histórias.  

Em outro nível, a partir das diretrizes da Casa Anne Frank dos “três 

R”: Recordar, Refletir e Reagir, o projeto permite que o tema sirva como 

ponte para a reflexão sobre a própria realidade, na qual os estudantes es-

tão inseridos e sobre as diferentes culturas e grupos que estão presentes 

no Brasil, em Belo Horizonte, e mesmo dentro do ambiente escolar. É uma 

oportunidade de problematizar os pequenos atos de poder e violência e 

localizá-los em uma escala de ódio, cuja expressão máxima é o genocídio, 

mas cujas bases estão presentes nos pequenos atos. 

Em acréscimo à exposição e as atividades criadas e desenvolvidas pe-

los professores, as palestras ofertadas pelo Núcleo Anne Frank, sobre 

Direitos Humanos, Cultura Judaica, sobre o lugar da mulher no Terceiro 

Reich, entre outros, permitiram a reflexão sobre outros temas ligados ao 

escopo da exposição e que puderam ser trabalhados de formas variadas 

em função das demandas de cada escola ou espaço. Afinal, não basta que 

seja lembrado o genocídio que aconteceu, mas devem-se desenvolver es-

tratégias e competências para que não se repita, e isso inclui reforçar os 

valores democráticos, os Direitos Humanos e o reconhecimento do outro 

(SCHURSTER; PALMEIRA, 2020). 

 
Considerações finais  
 

O Projeto Aprendendo com Anne Frank: histórias que ensinam valo-

res, desenvolvido pelo Núcleo Anne Frank de Belo Horizonte e seus 

parceiros, que percorreu as escolas e espaços públicos da cidade e sua re-

gião metropolitana, se apresentou como uma poderosa experiência 

educativa. A partir de uma base teórica e metodológica, a exposição buscou 

colocar as escolas em contato com um tema sensível e com ferramentas 
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que possibilitassem seu trabalho em um caminho que desenvolvesse a em-

patia, e não o trauma.  

Como vimos, a responsabilidade coletiva, e alteridade e a valorização 

da vida do outro, são também potencialidades do ensino do Holocausto, 

mas isso depende de como nós vamos operar com esse passado pra tornar 

ele uma ferramenta de combate à indiferença.  

Os resultados experienciados ao longo do projeto, vistos nas falas de 

professores e alunos, nos eventos e nos trabalhos originados das reflexões 

possibilitadas pela exposição confirmam essas potencialidades e reforçam 

o papel da educação no desenvolvimento do Amor Mundi. Mais do que 

abordar o sofrido passado de uma jovem, este projeto construiu pontes, 

ou na expressão de Bauman: abriu janelas.  

 
Referências 

 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

 

BUTLER, Judith. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2018.  

 

EHRILCH, Michel. Memórias para a (in)diferença: reflexões sobre a possibilidade de usos 

éticos do passado da Shoah. Morrinhos, v.9, n.1, e-912010, jan./jun. 2020. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

 

HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 2000.  

 

LACAPRA, Dominick. Escribir La historia, escribirel trauma. Buenos Aires: Nueva Visión, 

2005. 

 



Júlia Amaral Amato Moreira | 51 

 

PALMEIRA, Alyne Nathálier da Silva; SCHURSTER, Karl. Educar para alteridade: o ensino 

de História da Shoah e o uso dos testemunhos audiovisuais da USC Shoah 

Foundation. Educação & Formação, Fortaleza, v. 5, n. 13, p. 195-214, jan./abr. 2020. 

 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 

vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15. 

 

REISS, Carlos. Luz sobre o caos: educação e memória do Holocausto. Rio de Janeiro: 

Imprimatur, 2018. 

 



 
 
 

4 
 

Anne Frank Viva 
 

Conceição Aparecida Pinheiro Cardoso 
Maria das Graças de Moraes dos Reis 

Mariana Carolina Carraro Chiodi 
 
 
Introdução 
 

A história da Escola Municipal Anne Frank e a história do Bairro Con-

fisco apresentam muitos pontos de interseção, especialmente no que tange 

ao espírito de luta por direitos sociais e porque não dizer, por direitos hu-

manos.  Receber o nome de Anne Frank, uma homenagem da Família 

Golgher à jovem judia, uma personagem combatente e mundialmente co-

nhecida, foi mais do que um presente: foi um privilégio. Foi a possibilidade 

de agregar mais valores à trajetória dessa Escola e, por conseguinte, ao 

território do Bairro Confisco, onde está inserida. 

Partindo da premissa de que a experiência escolar é um espaço de 

formação humana ampla docente - não um espaço de transmissão de con-

teúdos - bem como de humana docência, no que trata da função do ato 

pedagógico em sua essência, o projeto desta escola tem como princípio a 

construção da identidade sociocultural e, para tal, busca efetivar a cons-

trução do conhecimento como processo de transformação da realidade, 

mediada pelo contexto histórico-social. Desse modo, propõe à sua comu-

nidade escolar amplificar a visão de mundo, do humano e da sociedade; 

transmitir valores e cultura e estimular a convivência com respeito às di-

ferenças, igualdade e justiça. Para atender a esse princípio, a escola faz a 

opção por projetos de trabalho, buscando romper com uma lógica com-

partimentada e cumulativa do conhecimento. 
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Conhecer a história da jovem que dá nome à escola, descrita no seu 

famoso Diário, revelou o quanto os valores de Anne Frank se somavam aos 

valores descritos no Projeto Político Pedagógico da Escola e à sua vocação 

para o diálogo e as parcerias.  

“Mas quem foi Anne Frank?” Esta simples indagação (feita, inicial-

mente, pela então professora Janice Faria), fruto da curiosidade, ─ 

elemento basilar na educação e na construção do conhecimento ─ foi a 

gênese para a idealização e constituição de um projeto/diálogo, capaz de 

fundir os valores da jovem Anne Frank aos valores da nossa escola. 

 
Origem do projeto “Anne Frank Viva” 
 

Desde o ano de 2007, para responder às inúmeras inquietações pre-

sentes no quotidiano escolar, surge o Projeto “Anne Frank Viva” que 

começou a ser desenvolvido na E.M. Anne Frank, com uma pesquisa feita 

em todos os níveis de ensino da instituição para testar o conhecimento dos 

estudantes sobre Anne Frank e outros temas relacionados a ela. 

Inicialmente, o objetivo maior do projeto era fazer conhecer a perso-

nagem que dava nome à Escola, e destacar a importância da vida de Anne 

Frank nos debates sobre direitos humanos. As vivências dolorosas narra-

das com delicadeza no diário de Anne Frank, há mais de 70 anos, ainda 

que em contextos diferentes, são em parte, análogas às experimentadas 

por muitos dos jovens ainda hoje, especialmente em comunidades como a 

do Confisco. Dada a sua faixa etária, os estudantes poderiam se identificar 

e aprender com ela, inspirar-se em sua força, coragem e determinação e 

compreender o legado que essa jovem judia deixou ao mundo por meio 

das páginas do seu diário.  

Ao conhecer essa obra, muitos são provocados a refletir sobre temas 

relevantes como diversidade étnica e cultural, justiça, igualdade, respeito 

e direitos humanos. Criam-se assim noções de identidade e respeito às 
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diferenças, ampliando-se também as possibilidades de desenvolver valores 

como empatia e solidariedade. 

Um dos primeiros frutos do Projeto foi o reconhecimento da Escola 

pela Anne Frank House, da Holanda, ainda durante a fase de pesquisa, 

como a 210ª escola Anne Frank no mundo (em 2008).  

Desde o ano de 2009, o projeto Anne Frank Viva, passa então a fazer 

parte do Projeto Político Pedagógico da escola, sendo anualmente revisto 

e atualizado com novas e diferentes ações, buscando nas parcerias o forta-

lecimento deste ideário, de modo que a comunidade escolar como um todo 

possa conhecê-lo e vivenciá-lo. A partir de então, temas como Segunda 

Guerra Mundial, Nazismo, Holocausto e o combate às diversas formas de 

discriminação, bem como o respeito à diversidade e às liberdades passam 

a estar na ordem do dia. 

Por meio do Projeto Anne Frank Viva, O Diário de Anne Frank passa 

a ser rotineiramente estudado em todos os níveis de ensino e os valores 

transmitidos pela protagonista inspiram diariamente nosso fazer pedagó-

gico.  Ao mesmo tempo em que muitas ações são diariamente 

desenvolvidas e refletidas por professores e estudantes, no chão da escola, 

muitas outras se tornam necessárias e inevitáveis. Dada à sua grandiosi-

dade, para tomar forma, as parcerias se fazem também necessárias e 

importantes. Parceiros como o Instituto Histórico Israelita e a Federação 

Israelita de Minas Gerais, ajudaram a tornar realidade algumas ações, 

como a construção da Galeria Anne Frank Viva (um acervo sobre Anne 

Frank e a história da escola), a publicação do Letras do Baú (um jornal que 

registrou e publicou histórias e desenhos dos estudantes), a organização, 

na escola, de uma exposição, com 40 fotos sobre o Nazismo, do museu de 

Yadvashem; a montagem e apresentações de uma peça teatral sobre a vida 

de Anne Frank, que levou sua história a vários locais da cidade, por meio 

de apresentações teatrais. Além disso, tivemos a visita da holandesa 
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Nanette Konig, sobrevivente do Holocausto e amiga de Anne Frank, e a 

visita do escritor e jornalista Ben Abraham e sua esposa, ambos sobrevi-

ventes do Holocausto. Diálogos com as instituições do território e a 

comunidade local têm se consolidado desde então.  

 

Figura 1: Galeria Anne Frank Viva

 

Fonte: Acervo da escola. 

 

O reconhecimento do trabalho 
 

Fazem parte do Projeto Anne Frank Viva, O Show da Paz (evento ar-

tístico cultural de protagonismo das crianças da escola) e o Bosque da Paz 

(plantio de árvores na Nascente do Confisco com nomes de pacifistas mun-

diais) que são alguns exemplos de ações em parceria com a comunidade, 

reconhecidas e premiadas1. 

Todas essas ações concorrem para a construção de uma cultura de 

paz na escola e na comunidade e ecoam pelo território.  

Em julho de 2012, a então diretora Sandra Mara de Oliveira Vicente, 

viajou para a Holanda, juntamente com as diretoras das outras quatro 

 
1Instituto Faça Parte em parceria com o MEC e UNESCO/2010 e Prêmio Cidade Jardim-PBH/2011.  
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escolas Anne Frank do Brasil, com o objetivo de participar da formação da 

rede de escolas Anne Frank do Brasil e conhecer os programas educacio-

nais e os projetos da Anne Frank House, de Amsterdã. A viagem foi 

promovida pela Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e pela Federação 

Israelita do Estado de São Paulo (FISESP).  

Em junho de 2013, a aluna Lívia Fernanda de Souza Mendes, de 13 

anos, foi a vencedora do Concurso Nacional de Redações Anne Frank, cri-

ado pela CONIB e FISESP, com o tema “Anne Frank e a Cultura de paz”. 

Participaram desse concurso alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamen-

tal das escolas públicas Anne Frank do Brasil. Seu prêmio foi uma viagem 

à Holanda, entre 9 e 16 de junho, para visitar a Casa Anne Frank e a Ams-

terdã judaica. A escola também levou o prêmio de escola destaque, pelo 

maior engajamento de sua equipe e pelas atividades realizadas e registra-

das com os docentes, alunos e famílias, durante o concurso. 

Em setembro de 2013, a escola publicou um livro com todas as 112 

redações de seus alunos, participantes do concurso. 

No ano seguinte, a escola foi novamente vencedora com o primeiro 

lugar do estudante do 9º ano, Willian Júnio de Souza Moreira, na segunda 

edição do Concurso de Redações promovido pela CONIB e Casa Anne 

Frank. Seu prêmio foi também uma viagem para Amsterdã. 

Em 2014/2015, com o projeto “Anne Frank, Paz e Justiça: por uma 

cultura da diversidade”, propôs resgatar estudos e conteúdos do Projeto 

Anne Frank Viva, a valorização da diversidade, respeito às minorias, assim 

como promover uma interlocução entre os acontecimentos do passado vi-

vidos por Anne Frank e sua família durante a 2ª Guerra Mundial e a 

realidade vivida no mundo atual, de modo que, por meio de uma reflexão 

crítica, os estudantes pudessem perceber que podem contribuir para uma 

sociedade mais justa, adequada aos preceitos dos Direitos Humanos. 
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Este foi um momento propício aos estudos, pois Belo Horizonte rece-

beu a Exposição Brasil e Holanda Paz e Justiça, na qual os estudantes da 

Escola Anne Frank foram convidados a participar como visitantes e como 

monitores. 

A partir de 2015, dentre as muitas ações pensadas e realizadas com 

os estudantes sob orientação dos professores, destacam-se aquelas premi-

adas no 3º concurso organizado pela Confederação Israelita do Brasil 

(CONIB) - Projeto Nacional de Intervenção Socioeducativa Rede de Escolas 

Anne Frank do Brasil: Educação para garantia dos Direitos Humanos. 

Nesta edição, os três projetos enviados foram premiados com uma viagem 

à Curitiba, levando estudantes e professores em uma experiência fantás-

tica. Os projetos selecionados e premiados foram os seguintes:  

 

“Liberdade, Justiça e Paz: Direitos humanos fundamentais estimulados pela 

arte”, sob orientação do professor Lucas Franco, propôs a divulgação de co-

nhecimentos sobre a vida e o legado universal e atual de Anne Frank, 

estabelecendo relações com um projeto de ação comunitária por meio da arte 

e das manifestações culturais de valoroso poder educativo - música, literatura 

e dança - a fim de abordar temáticas que elucidem e reforcem ideais de direitos 

humanos e justiça. Propôs também ampliar as percepções musicais dos estu-

dantes, a fim de construir um senso de respeito à diversidade cultural 

brasileira e, assim, refletir sobre a intolerância. 

 

“Jogos cooperativos na Educação Física escolar: Favorecimento das relações 

interpessoais”, sob orientação da professora Natália Pereira dos Reis. Partiu 

da premissa de que o jogo desempenha papel importante em relação ao de-

senvolvimento das interações sociais, podendo potencializar não apenas o 

desenvolvimento cultural do indivíduo, mas também os domínios motor, cog-

nitivo e socioafetivo. O projeto propôs, com os jogos cooperativos, favorecer o 

aprendizado por meio da cooperação, da aproximação entre as pessoas, nos 

quais a meta do grupo é a superação de obstáculos e desafios coletivos, sem 
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perder de vista a inclusão de todos com tolerância e respeito, valores defendi-

dos por Anne Frank em seu diário. 

 

“Entre o Diário e a História em Quadrinhos: Estudantes Construindo a Histó-

ria de um Bairro”, idealizado e coordenado magistralmente pelo professor 

Moacir Fagundes, tal projeto foi merecidamente premiado por várias vezes. O 

projeto propôs possibilitar o conhecimento e a difusão dos Direitos Humanos, 

por meio do estabelecimento de uma relação entre a escola, a comunidade e O 

Diário de Anne Frank, estimulando o protagonismo juvenil e o trabalho em 

equipe, numa perspectiva de conhecer e construir a história do bairro Con-

fisco, contribuindo para a afirmação da memória social e da identidade. 

 

Este último projeto mencionado, altamente exitoso, resultou na pro-

dução da “História do Confisco em Quadrinhos” e na exposição “Confisco 

pelo Confisco”. Esta, composta por fotos tiradas sob a ótica dos estudantes 

durante a pesquisa-ação do projeto. A exposição se apresentou em vários 

espaços do próprio território e também da cidade de Belo Horizonte.  

Por fim, a Escola Municipal Anne Frank também foi a vencedora da 

5ª edição do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, na Ca-

tegoria A (Educação Formal) com o Projeto: “Entre o Diário de Anne Frank 

e a HQ: Estudantes Construindo a História de um bairro”, em 20172.  

O Projeto Anne Frank Viva teve início no ano de 2007 e em 2010 foi 

escolhido entre mais de 600 projetos em todo o Brasil, colocando a escola 

entre as dez escolas finalistas do 10º Prêmio Escola Voluntária, concedido 

pela Rádio Bandeirantes e pela Fundação Itaú. Esse projeto, durante esses 

treze anos, sempre esteve vivo e articulado com os outros projetos da es-

cola. Uma espécie de coluna vertebral, e ainda hoje se faz muito atual e 

 
2Voltado para a reflexão sobre os resultados obtidos com os projetos de Educação em Direitos Humanos, o Prêmio 
visa promover projetos que ajudam a construir uma nova percepção de mundo, com respeito à diversidade, à 
convivência pacífica e ao exercício da liberdade. É coordenado pela Organização de Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) junto ao Ministério da Educação e ao Ministério dos Direitos Humanos. Além 
disso, é patrocinado pela Fundação SM e conta com apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) 
e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 
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certamente já ultrapassou os muros da escola. Nas palavras da professora 

Graça Moraes, “O filme que deu origem à série!” 

 
Anne Frank no cotidiano escolar 
 

Entre as ações desenvolvidas, tendo como eixo a história da heroína 

judia que empresta seu nome à escola, destacam-se também diversos tra-

balhos que são realizados no decorrer do ano letivo, alguns inseridos no 

calendário letivo com periodicidade regular, como a “Semana do Livro 

Aberto”, evento que estimula o prazer pela leitura, o encanto de escrever 

e de compreender textos, sentimentos, experiências, ideias e opiniões, por 

meio de manifestações culturais diversas e do diálogo. A semana festeja as 

produções do primeiro semestre. Nela os estudantes participam de conta-

ção de histórias, bate-papo com convidados, debates e entrevista com 

autores de livros, confecção de materiais para exposição, oficinas de pro-

duções textuais, troca de livros entre estudantes e escola, exposições e 

apresentações artísticas. Tal evento acontece anualmente no mês de se-

tembro desde 2010. No ano de 2017, O Diário de Anne Frank foi trabalhado 

por todas as turmas da escola, como tema para a Semana do Livro Aberto, 

o que ampliou ainda mais o contato dos estudantes com a escrita corajosa 

e sensível de Anne Frank, promovendo mais reflexões sobre as correlações 

existentes entre sua história e a história do bairro.  

Também neste ano de 2017, “Projeto Anne Frank Guerreira”, ideali-

zado pelas professoras do 1º ano Flávia Cristina Ximenes, Tônia Kelley 

Botas, Vera Lúcia Ferreira e Eliane Lima Pereira, foi o grande destaque da 

Semana do Livro Aberto. Propôs-se às crianças conhecer e produzir um 

diário. Anne Frank, então, ficou em destaque no imaginário das crianças 

que começaram a fazer questionamentos, levantar hipóteses e a criar ou-

tras histórias registradas em diários individuais e/ou coletivos. Surgiu daí 

a necessidade de representar Anne Frank. Ao mesmo tempo em que 
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pesquisavam fotografias, desenhos e pinturas da personagem, representa-

dos por artistas famosos, as crianças criavam suas próprias 

representações. Momento ideal para colocar em prática um sonho antigo 

da professora Vera Lúcia Ferreira, de convidar um artista para fazer um 

desenho especial de Anne Frank para a escola. O convidado foi o cartunista 

e escritor de Belo Horizonte, LOR, que presenteou a escola com uma obra 

prima, nomeada por uma das crianças de “Anne Frank Guerreira”, e teve 

seus livros lidos e dialogados com as escritas das crianças e O Diário de 

Anne Frank.  

 

Figura 2: “Anne Frank Guerreira” 

 

Fonte: Acervo da Escola 

 

Exposição “Aprendendo com Anne Frank - História que Ensina Valores” 
 

Receber a exposição “Aprendendo com Anne Frank - História que en-

sina valores” foi outro belo presente, mas também um grande desafio, já 

que, o que era novidade para outras instituições, para a E. M. Anne Frank 

era uma realidade há mais de 10 anos.  

A exposição chega a um momento em que a Escola M. Anne Frank 

passava por muitas mudanças no seu quadro docente, reflexos do cenário 
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político nacional que levaram alguns professores a anteciparem suas apo-

sentadorias, aliado à diminuição de turmas, o que gerou excedências e 

transferências de professores.  Além disso, muitos estudantes que partici-

param ativamente dos projetos descritos anteriormente haviam encerrado 

o seu ciclo nesta escola e se transferido, ou seja, era o momento propício 

para apresentar a memória construída aos novos integrantes desta comu-

nidade escolar. 

Ao longo destes anos, a Escola construiu não só um grande acervo 

físico - que inclui diários, livros, objetos sobre o tema, vídeos, filmes, jor-

nais, depoimentos de sobreviventes do Holocausto, fotos e registros de 

todo o trabalho que tem sido feito na escola, produções dos alunos e pro-

fessores - mas também, uma memória oral que vai passando, por meio de 

relatos e depoimentos, para as futuras gerações de estudantes e profissio-

nais que chegam à escola. 

Contar das experiências vivenciadas ao longo de todos esses anos re-

vela o quanto a escola imergiu nas mensagens deixadas por Anne Frank e 

as fez patrimônio presente no seu currículo em ação (SACRISTÁN, 2000). 

Certamente podemos dizer somos Anne Frank. Este então foi o caminho 

tomado para apresentar a exposição “Anne Frank: História que Ensina Va-

lores”, em um diálogo entre o que já foi e o que estava por vir. 

Observados os objetivos que a mostra propunha, a narrar fatos e 

acontecimentos históricos de forma interativa, por meio de documentos, 

vídeos e banners, para provocar nos visitantes a reflexão e construção de 

valores importantes na convivência como respeito à diversidade, empatia, 

direitos humanos, protagonismo juvenil e, por conseguinte, ajudar na 

compreensão de que muito das intolerâncias e desrespeitos que se vive 

hoje são resultantes dos acontecimentos do passado. Constatamos que os 

mesmos objetivos pulsam no Projeto Político Pedagógico da escola, 
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especialmente a partir de 2007, quando as mensagens e os valores de Anne 

Frank passam a fazer parte do dia a dia da Escola.  

Seguiu-se o mesmo raciocínio ao trazer as experiências, neste caso, 

exitosas, de um passado recente, que pudesse dialogar com a Exposição, e 

ao mesmo tempo apresentar o projeto da escola para a nova geração de 

professores e estudantes, já que era uma demanda para continuidade dos 

processos, naquele momento. 

A chegada da Exposição “Aprendendo com Anne Frank - História que 

Ensina Valores” coincide com a Semana do Livro Aberto de 13 a 22 de se-

tembro de 2018, sendo organizada uma extensa programação. 

Tradicionalmente, durante a Semana do Livro Aberto, as experiên-

cias com a leitura e as vivências artísticas vão além da biblioteca, viajando 

por diversos espaços da escola. A exposição se apresenta então, como a 

“cereja do bolo”, um presente mais que especial merecendo, portanto, ser 

instalada num espaço amplo e de destaque como o auditório, num diálogo 

silencioso com algumas peças do próprio acervo e das produções dos es-

tudantes e professores. 

 

Figura 3: Exposição “Aprendendo com Anne Frank: História que ensina Valores” 

 

Fonte: Acervo da escola. 
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As atividades da programação tiveram início numa Abertura Show, 

protagonizada pelas crianças e adolescentes que cantaram, recitaram, dra-

matizaram, com as temáticas da diversidade e da valorização das culturas. 

Este evento contou com a presença do convidado especial Sr. Jacques Levy, 

que honrou a todos com um emocionante discurso. 

Na manhã do dia 13/09/2018, a presença gentil da Sra. Ana Zarno-

wski, alegrou a todos numa deliciosa Oficina de Pão Judaico com as 

crianças. A oficina dialogou com a atividade “Os livros comestíveis da Emí-

lia” (A Reforma da Natureza - Monteiro Lobato), idealizada pela professora 

Laurinda Marques, relacionando o saber com o sabor. 

Ao longo de toda a semana, os estudantes e professores puderam 

apreciar a Exposição, sendo estimulados a conhecer a história de Anne 

Frank, da escola e da comunidade do Confisco; além de possibilitar a todos 

valorizar a identidade e a memória da escola da qual fazem parte. Outros 

convidados, funcionários, parceiros da intersetorialidade, da Diretoria de 

Educação da Pampulha e a comunidade em geral, também visitaram a ex-

posição, monitorada pelo professor de Língua Portuguesa, Paulo Ricardo, 

e sua turma. 

 

Figura 4: Exposição “Aprendendo com Anne Frank: História que ensina Valores” 

 

Fonte: Acervo da Escola. 
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Outros diálogos também foram construídos pelas crianças do 1º ciclo. 

As turmas que no ano anterior haviam conquistado a Anne Frank Guer-

reira, a apresentaram ao Menino Maluquinho de Ziraldo, surgindo deste 

encontro muitas histórias, registradas em diários. 

Para completar a semana festiva, que trouxe juntamente com a Ex-

posição, valores como Identidade, Memória, Respeito à Diversidade e 

Inclusão, houve as apresentações artísticas das turmas do Programa Es-

cola Integrada (PEI) e o “Cinema Extraordinário”. Dentro da programação, 

as autoras Rosana Mont’Alverne, Lavínia Rocha e Simone de Almeida 

Prado, participaram do quadro “Bate-papo com a Autora”, sempre muito 

esperado por todos. A atividade, “Parada para Leitura” lembrava do prazer 

e da presença do ato de ler em todo e a qualquer momento. Para comple-

tar, os estudantes do 3º ciclo produziram uma intervenção no muro da 

escola, durante uma Oficina de Grafitti.  

A biblioteca da escola Anne Frank também teve papel importantís-

simo durante todo o período em que a Exposição esteve circulando pelas 

escolas de Belo Horizonte e Contagem, pois serviu como referência, dispo-

nibilizando e emprestando seu rico acervo sobre Anne Frank, para que 

estudantes e professores de outras instituições pudessem conhecer e estu-

dar. 

 
Derivados da experiência 
 

Fazer um mergulho numa história densa e rica em aprendizados é 

sempre muito revigorante. Esta experiência com a exposição não poderia 

ser diferente. Como a própria identidade e memória da Escola nos mostra, 

já havíamos feito isto antes e mais, pois os ensinamentos e valores da his-

tória de Anne Frank sempre nos inspiraram para construir nossa própria 

história. Mergulhar novamente em águas calmas e já conhecidas 
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evidenciou o que muitos de nós sabíamos, mas que a nova geração de pro-

fessores, alunos e funcionários precisava sentir: quando emergimos desse 

mergulho, não somos mais os mesmos.  Anne Frank está em nós!  

A exposição nos permitiu o resgate das nossas memórias e a compre-

ensão da nossa identidade institucional. Juntou peças, criou links, 

despertou curiosidade, mobilizou algo latente, motivou, provocou! Muitos 

e variados foram os sentimentos derivados desta experiência, principal-

mente, um desejo coletivo: o de recomeçar. 

Assim, em 2019, várias ações foram implementadas a partir do Diário 

de Anne Frank e do Projeto Anne Frank Viva. O desejo antigo, de revitali-

zar a pintura desbotada dos rostos de Anne Frank e do Sr. Marx Golgher3 

estampados no muro da escola, agora trazia uma ambição coletiva. Po-

diam-se unir forças e revitalizar toda a extensão dos muros que estava 

desgastada e carente de cores. Isto significava um presente não só para a 

comunidade escolar, mas para o território, afinal, muros grafitados podem 

transmitir mensagens e ideias de uma forma muito mais direta aos habi-

tantes de um bairro ou cidade. 

Pensar um projeto de revitalização dos muros implicava promover 

um evento sócio-político, educativo, artístico e cultural de sensibilização, 

dirigido aos estudantes e demais moradores da comunidade, além de re-

fletir sobre a importância da preservação e da manutenção do espaço físico 

da escola, enquanto local de produção de valores e sociabilidade.  

Por meio da arte do graffiti, o evento realizado em mutirão incenti-

vou a participação ativa dos alunos que se apropriaram do projeto, 

colaborando para uma melhor percepção de todos em relação ao espaço 

público, numa prática cidadã.  Além da participação dos estudantes desde 

a idealização, organização e implementação, esse evento contou também 

 
3Médico judeu que doou um terreno à prefeitura de Belo Horizonte para a construção de uma escola “Anne Frank”. 
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com a participação generosa de artistas locais e artistas renomados de Belo 

Horizonte, deixando assim os muros da escola com uma roupagem nova e 

colorida. Além disso, a ação que agitou a comunidade escolar por dois dias 

teve também a participação do DJ Sense e do Sarau Casa Amarela que ani-

maram o evento. Todos sob a orientação de Bruna Ferreira Gonçalves, a 

Pimenta, monitora do Programa Escola Integrada. 
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Figura 5: Revitalização do Muro 

 

Fonte: Acervo da escola. 
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Novos rumos, antigos caminhos 
 

Ainda em 2019, a escola recebeu duas turmas de Educação Infantil - 

3 e 4 anos. Uma faixa etária que precisava compartilhar os mesmos espa-

ços que os estudantes do 6º ao 9º ano. Para superar a preocupação inicial 

com o desafio colocado, construiu-se com as turmas o Projeto “Pertenci-

mento”. O objetivo principal era levar as crianças e os adolescentes a 

compreender que todos pertenciam àquela escola e que podiam conviver 

de forma harmoniosa, independente da fase em que se encontravam. Para 

isso, todos precisavam se conhecer e conhecer os espaços que coabitavam. 

O projeto entra em ação logo no início do ano, durante a semana que 

antecedeu ao carnaval. Os estudantes do sexto ano ajudaram as crianças 

da Educação Infantil na confecção das máscaras e no “bailinho” de carna-

val. Outro passo importante para o êxito do projeto foi mostrar aos 

pequenos e às suas professoras a história de Anne Frank, sua importância 

e influência nos projetos da escola. A História foi contada pela professora, 

Ana Cristina Balsemão. Depois desta descoberta apresenta-se a história do 

bairro Confisco para as crianças da Educação Infantil, por meio da História 

em Quadrinhos do Bairro Confisco, produto do trabalho do professor Mo-

acir Fagundes com seus estudantes em 2015. Outros conhecimentos sobre 

Anne Frank foram apresentados às crianças por meio do acervo presente 

na Galeria Anne Frank Viva e na Biblioteca escolar. Por meio do resgate da 

memória da escola e dos valores transmitidos por Anne Frank, os estudan-

tes de tão tenra idade puderam se localizar e participar ativamente de 

todos os projetos da escola, em uma interação respeitosa e positiva. Esse 

caminho traçado permitiu a convivência afetiva entre todos, estudantes e 

professores, em todos os níveis de ensino, assim como os funcionários. 

Este projeto desenvolveu nos adolescentes valores como empatia e respon-

sabilidade, proporcionando mais tranquilidade para o turno. O projeto 



Conceição A. P. Cardoso; Maria das Graças de M. dos Reis; Mariana Carolina C. Chiodi | 69 

 

“Pertencimento” foi selecionado para o Congresso “Boas Práticas” da 

SMED/PBH de 2019.  

A “Ciranda do Livro: círculos de leitura entre professores” foi outro 

projeto também exitoso e selecionado para o Congresso “Boas Práticas” da 

SMED/PBH de 2019. Tal projeto consiste na leitura conjunta de livros e 

posterior realização de círculos de leitura entre os professores dos três tur-

nos da E.M. Anne Frank, entendendo a leitura como um diálogo, pautada 

sempre na troca com o outro, suas concepções e experiências de mundo, 

o que aprofunda assim, a criação de identidades coletivas, estabelecendo 

vínculos dos sujeitos com a comunidade (COSSON, 2014). A proposta de 

uma ciranda, que é próprio do lúdico, traz a ideia de colocar livros em 

movimento. Em cada turno, em intervalo de tempo pré-determinado, é 

escolhida uma obra literária a ser lida pelos professores. Os exemplares 

vão circulando a medida que os participantes da ciranda passam os livros 

adiante, para aqueles que ainda não tiveram contato com a obra. Como 

encerramento, é realizado um círculo de leitura com um café literário. Bus-

cou-se, inicialmente, para a escolha das obras a serem lidas, um 

sentimento de proximidade. Obviamente, entre as obras sugeridas para a 

ciranda, estava O Diário de Anne Frank, uma obra que une toda a escola, e 

o que se propôs foi a integração dos turnos com a sua leitura. A atividade 

de ler e o espaço para o debate conjunto favorecem o estreitamento das 

relações entre sujeitos. No cotidiano de trabalho e de escola, trata-se de 

construir conjuntamente também uma percepção de sociedade e do lugar 

do grupo nesta sociedade, contribuindo para um aprofundamento da 

consciência de si perante o mundo (FREIRE, 1996). 

 
Visitas de outras escolas 
 

Com certa frequência, a Escola Anne Frank recebe pessoas ou grupos 

de pessoas representantes de instituições públicas ou privadas, 
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interessadas em conhecer os projetos e/ou publicações da escola, divulga-

dos nas redes sociais ou na mídia televisiva.  Após a repercussão da 

passagem da exposição pela cidade, grupos como os adolescentes do Pró-

Jovem do CRAS-Confisco e dos estudantes do Colégio Máximus de Santa 

Luzia/Minas Gerais, estiveram visitando a escola para se inspirar nos co-

nhecimentos produzidos por esta instituição. 

Além disso, em 2019, durante a Semana do Livro aberto, a Produtora 

OZ, de São Paulo, esteve na escola para gravar um documentário para a 

segunda temporada da série Sementes da Educação, ainda não lançada de-

vido à pandemia de Covid-19, que levou à suspensão das aulas desde 

março de 2020. 

Mesmo surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que impôs o iso-

lamento social, os professores do 3º ciclo, motivados pela leitura e debate 

de O Diário de Anne Frank, durante a Ciranda do Livro, elaboram o projeto 

“Anne Frank Todo Dia”, com o objetivo de retomar vínculos entre escola e 

comunidade, propondo atividades que incentivam a reflexão e o registro 

do momento histórico em articulação com o ponto de vista pessoal. 

Partiu-se da ideia de que a escrita do diário funciona como um exer-

cício para entender a si mesmo. Neste sentido, auxilia aquele que escreve 

a refletir sobre seu lugar no mundo, suas ações e sentimentos, em uma 

espécie de autoanálise. Ao mesmo tempo, enquanto atividade proposta no 

contexto escolar, não se trata de algo que tenha resultados esperados – 

certo ou errado –trata-se, pois de libertar a escrita, ou, nas palavras de 

Beth Marcuschi (2014), de fomentar produções textuais significativas, por 

meio de condições de produção que levem em consideração as diferentes 

relações espaço-temporais presentes na sociedade.  

A escolha da escrita do diário é reforçada, obviamente, pelo nome que 

a escola carrega e projetos anteriores já desenvolvidos. É preocupação 

constante retomar a história e as significações dos escritos deixados por 



Conceição A. P. Cardoso; Maria das Graças de M. dos Reis; Mariana Carolina C. Chiodi | 71 

 

Anne Frank na forma de seu diário. Desta forma, os provocadores para as 

propostas de escrita partiram sempre de trechos selecionados por profes-

sores da escola, que enviaram suas gravações, lendo tais excertos. 

A leitura de O Diário de Anne Frank tem, assim, dois propósitos: em 

primeiro lugar, o momento da leitura em si, a leitura como um fim em si 

mesma. Proporcionar a parada da leitura, a leitura coletiva, ritmada pela 

voz daquele que empresta sua voz a Anne Frank. Além disso, a leitura do 

diário nos serve como exemplo e disparador de ideias para escrever no 

próprio diário naquele dia. Ao ler um trecho, podemos detectar o tema, o 

modo de escrever, a reflexão feita pela autora, dentre outros, e a partir dali 

nos apropriar da questão e escrever sobre nós mesmos. Isto é: o que eu 

escreveria se escrevesse sobre este assunto? 

Por fim, um último elemento importante desta proposta, mas de di-

fícil implementação devido às incertezas desse tempo, seria o caráter 

constante desta atividade - de fato, diário. Proporcionar um encontro to-

dos os dias. A regularidade é um aspecto importante para assentar 

relações (escola e comunidade), leitura e escrita. Neste sentido, Anne Frank 

Todo Dia, em sua proposta, poderia ser entendida como um convite ao 

encontro consigo mesmo, com a escola, com professores, com Anne Frank, 

com todas as histórias que se entrelaçam em cada um destes atores. Todos 

os dias. 

O projeto “Da Janela” foi outra ação derivada das leituras diárias de 

O Diário de Anne Frank, durante o isolamento social imposto pela pande-

mia da Covid-19. A partir do trecho: 

 

Mas vi também, através da janela aberta, um pedaço de Amsterdã: olhei sobre 

os telhados até à linha do horizonte que de tão azul e de tão límpido quase se 

não distinguia do céu. - Enquanto ainda há disto, pensei, um Sol tão brilhante, 

um céu sem nuvens e tão azul, e enquanto me é dado ver e viver tamanha 

beleza, não devo estar triste! (FRANK, 1998, p.142) 
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Propôs-se aos estudantes reflexões e analogias sobre o isolamento 

imposto a Anne e o isolamento imposto pela pandemia, considerando os 

contextos e momentos históricos diferentes. Assim como Anne, neste mo-

mento em que é preciso ficar em casa, o que mais se observa é à vista da 

janela. Essa vista da janela é a paisagem, ou seja, é tudo aquilo que a visão 

alcança, tudo que se consegue enxergar e envolve a visão, audição, os chei-

ros e sentimentos que essa paisagem faz lembrar! A partir das reflexões e 

conceitos construídos, propõem-se ao estudante que registre de diferentes 

formas (escrita, desenho, fotografia, vídeo…) as paisagens que ele já ob-

servou da sua janela e de outras janelas. Este foi o ponto de partida para 

mais um projeto ousado e potente que criou links com outras áreas de 

conhecimento e tem favorecido o desenvolvimento de muitas habilidades 

e competências essenciais, especialmente as socioemocionais. 

Mesmo diante das dificuldades e limites impostos pela falta de políti-

cas públicas nos “confiscos” de Belo Horizonte e do Brasil, desnudadas pela 

pandemia, e que tem impedido o acesso e a interação à totalidade dos es-

tudantes, os professores não têm perdido sua responsabilidade sócio-

política, tampouco sua capacidade criadora, se reinventando todos os dias 

(como Anne Frank nos longos meses de confinamento) em favor dos ex-

cluídos. 

 
Considerações Finais 
 

As ações e projetos que trazem como tema os valores transmitidos 

por Anne Frank quer sejam desenvolvidos com estudantes e/ou com os 

professores, são pensadas de modo a criar links que se articulam num con-

tínuo, com os outros eixos do PPP da escola, quais sejam: a formação 

política, as relações étnico-raciais e a educação ambiental, sempre 
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adaptadas às faixas etárias, no sentido de desenvolver competências vol-

tadas para a cidadania. 

Pensando na realidade de muita vulnerabilidade social, na qual a es-

cola está inserida, e no compromisso que a escola assume de não só se 

preocupar com os conteúdos, mas também com as práticas cidadãs e com 

o bem-estar social, procura-se desenvolver trabalhos que promovam uma 

cultura de paz. 

A escola está submetida à política educacional da SMED e da Diretoria 

de Educação da Pampulha – Belo Horizonte; no entanto, sempre busca 

ampliar seu diálogo com outros parceiros. Neste sentido, está também ar-

ticulada com a Rede Confisco, o CRAS, o Posto de Saúde, o Centro Cultural, 

as universidades, igrejas, outros aparelhos públicos e atores do bairro. Ar-

ticula-se ainda com a rede de escolas Anne Frank do Brasil, com a 

Comunidade Judaica de Minas Gerais e do Brasil, além de fazer parte da 

Rede Jovem Anne Frank, do PEPS Isa-Programa Escolas Promotoras de 

Saúde da Iniciativa para uma Saúde Acessível, da Rede de Escolas Trans-

formadoras do Brasil e do Programa das Escolas 2030. 

Todas as parcerias são ricas e ajudam a tecer uma rede de trocas, que 

fomenta tanto os projetos pedagógicos da escola, quanto às práticas da 

rede parceira, contribuindo para a construção de histórias quer individu-

ais, quer coletivas, mas principalmente, transformadoras. 
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Introdução 

 

“O dia inteiro ouço que sou uma criança insuportável, e embora eu ria do que 

dizem e finja não me importar, eu me importo, sim”. (Anne Frank) 

 

O presente artigo discorre sobre as experiências pedagógicas realiza-

das na Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo (doravante EMIAM), 

integrante da Rede Municipal de Educação da cidade de Belo Horizonte, a 

partir da visita, nas dependências da escola, da Exposição “Aprendendo 

com Anne Frank – histórias que ensinam valores”.  

Considera-se Anne Frank uma personalidade da História da humani-

dade. Jovem, judia e vivenciando os horrores da Segunda Guerra Mundial, 

Anne Frank encontra na escrita o seu refúgio, o seu ato libertador, em que 

deixa marcado no papel as suas experiências, sonhos e angústias. Morre 

em um campo de concentração de judeus, mas ganha o mundo por meio 

de seu diário, escrito durante o período em que viveu no Anexo Secreto, 

escondida dos nazistas.  

Essa escrita da adolescente, com marcas próprias dessa fase de de-

senvolvimento e de autoconhecimento, em que a jovem cria e/ou afirma a 

sua identidade, traz também as aflições dos problemas que a rodeavam. E 

é esse o ponto em especial que aproxima Anne Frank dos jovens alunos da 

Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo, uma escola que atende alunos 
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do 1º ao 9º ano, em uma comunidade carente e marcada por diversos pro-

blemas sociais. Trazer Anne para a realidade dos alunos da EMIAM 

significa ao mesmo tempo em que se pretende por meio dela tratar de 

questões históricas e pedagógicas, aproximá-los de uma realidade que 

pode ter aspectos semelhantes às angústias e aflições que esses jovens alu-

nos vivenciam em seu cotidiano. É como se disséssemos: “Vocês não estão 

sozinhos. Compreendemos suas angústias. Vocês podem ser ouvidos.”.  

Rubem Alves escreveu certa vez que “De todos os sentidos, o mais 

importante para a aprendizagem do amor, da vida em conjunto e da cida-

dania é a audição” (ALVES, 2004). O escritor ressalta que para 

verdadeiramente ouvirmos o outro é necessário silenciar os nossos ruídos 

interiores. Roberto Gameiro (2018) diz que o ato de ouvir exige uma ati-

tude anterior de predisposição, isso significa que ouvir requer se colocar 

“no lugar do outro, respeitando a individualidade dele, seus sentimentos, 

seus pontos de vista e seus argumentos (mesmo que você não concorde 

com eles). (...) Saber ouvir o outro é sinal de respeito, de bondade, de aco-

lhida, de valorização do outro, de abertura ao diálogo franco e verdadeiro”.   

Ouvir o aluno significa ter empatia por sua história de vida, pelo seu 

processo de se descobrir como membro de uma comunidade, por suas dú-

vidas e medos de um futuro por vir. E é essa empatia que permeou os 

trabalhos pedagógicos da escola e que ficou ainda mais evidente durante a 

exposição de Anne Frank, principalmente pelo fato de colocarmos o aluno 

como protagonista de seu processo de ensino-aprendizado, dando-lhe voz. 

Voz essa concretizada pela sua presença enquanto guias das visitas à ex-

posição de Anne Frank nas dependências da escola ou na escrita dos 

diários produzidos ao longo do ano de 2019.  
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Experiências pedagógicas empáticas 

 

“O único jeito de espairecer é estudar e eu tenho estudado bastante”. (Anne 

Frank) 

 

Inicialmente, faz-se necessário compreender o que seriam experiên-

cias pedagógicas empáticas. Para isso, recorremos ao conceito de empatia 

como o ato de se colocar no lugar do outro, compreendendo esse compor-

tamento em determinadas situações. Ter uma atitude empática significa 

priorizar o outro, ser ouvinte e estar disposto a compreender o que há por 

trás de determinadas atitudes, é compreender como o outro enxerga o 

mundo. Nesse sentido, consideramos experiências pedagógicas empáticas, 

toda prática pedagógica que envolve o ouvir, o respeito, a compreensão da 

visão do outro sobre a realidade e sobre o mundo. Costa (2016, p. 42), ao 

abordar a empatia nas práticas pedagógicas, afirma que a empatia pro-

move “múltiplas interações, possibilidades de diálogo, de reflexão, de 

construção coletiva entre pessoas diferentes”.  

Quando, então, a escola decide receber a exposição de Anne Frank 

está exercendo a empatia em duas faces. Primeiro, mas não mais impor-

tante, exerce a empatia por Anne Frank e por sua história de vida. Coloca-

se no lugar de Anne para perceber e entender como ela enxergava o 

mundo e a situação de fuga e exílio em um esconderijo. A escola passa a 

ser empática com os sentimentos relatados por Anne em seu diário. A es-

cola é empática com relação aos alunos, ouvindo o que relatam sobre a 

experiência de vida de Anne Frank e o que essa experiência lhes causa em 

termos de sentimentos. É empática aos alunos quando confere a eles o lu-

gar da fala, o lugar de ser ouvido. 

As práticas pedagógicas realizadas na escola, relacionadas à história 

de Anne Frank, ocorreram anos antes de a escola sediar a exposição, com 

ações interdisciplinares que focavam o estudo do momento histórico em 
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que Anne viveu, assim como a própria leitura de seu diário, práticas co-

muns nas aulas de História e Língua Portuguesa. Portanto, a presença de 

Anne Frank já era, de certa forma, uma presença habitual e natural, pelo 

menos no ambiente das salas de aulas dessas disciplinas. Ambas compre-

endiam que essa vivência da história era importante e precisava ser 

difundida aos alunos.  

Considerando que tudo é um ato histórico, fruto de um processo e 

que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material, que mo-

dificam a natureza humana em sua consciência e comportamento, quando 

o professor propõe o estudo do Holocausto, ele deseja que as ações do ho-

mem sejam objeto de reflexão pelos alunos, visando, inclusive, discutir 

preconceitos e formas de combatê-los. É o desejo de que os fatos históricos, 

que marcaram a sociedade, não sejam esquecidos e mostrem ao homem 

que o exercício da humanidade, como ato de respeito à cultura do outro, 

seja constantemente realizado. Que a humanidade seja um comporta-

mento enraizado no homem e na mulher, capaz de melhorar as suas 

relações interpessoais.   

Cunha (1998), citando os paradigmas de Piaget, relembra que o indi-

víduo constrói o real a partir de sua interação com o mundo que o cerca, 

portanto o conhecimento passa a ser uma construção feita por meio da 

ação, da interação do indivíduo com os objetos e com os sujeitos. Também 

Vygotsky (1991) afirma que a cultura se integra ao homem por meio da 

interação entre parceiros sociais e será essa interação a estratégia capaz de 

melhorar o nível de aprendizagem de um indivíduo.  

A partir dessas considerações acerca da importância da empatia e da 

interação no processo de ensino-aprendizado é que a interação dos alunos 

com a exposição de Anne Frank se valida. Empatia e interação são palavras 

que caracterizam todas as ações pedagógicas realizadas no projeto. Mas 

não apenas elas, também, contamos com o protagonismo. Assim, com 
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empatia, interação e protagonismo trouxemos os alunos para perto da re-

alidade que foi vivenciada por Anne Frank. Contudo, empatia, interação e 

protagonismo não surgiram no estalar dos dedos, eles são construídos. 

Nesse sentido, para que o aluno se transformasse em um ser prota-

gonista e realizasse interações que proporcionassem a construção do 

conhecimento, dele e de seus pares, foi preciso estudo e trabalho. Esses se 

iniciaram nas aulas de História, com os estudos sobre a Segunda Guerra 

Mundial e o Holocausto. A contextualização do momento em que Anne 

Frank viveu foi importante para que o aluno pudesse interagir com a ex-

posição de forma a captar, mesmo que sutilmente, a realidade daqueles 

que viveram no Anexo Secreto. Para realizar essa contextualização histó-

rica, foi preciso ir além das aulas teóricas e explorar recursos didáticos 

diversos, dentre eles o uso de filmes e histórias em quadrinhos, assim 

como a prática da produção escrita.  

Então, antes mesmo que a exposição de Anne Frank chegasse à es-

cola, os alunos tiveram aulas teóricas sobre o tema, assistiram ao filme 

sobre a vida de Anne Frank, leram páginas do diário e tiveram contato com 

a história de Anne na versão em quadrinhos. Nas aulas de Língua Portu-

guesa, leram-se trechos dos diários, refletindo sobre a escrita de Anne 

Frank e sobre as características das escritas em diários. Além do diário de 

Anne, outros trechos de diários de pessoas que vivenciaram momentos de 

guerra foram incorporados às aulas de Língua Portuguesa, por meio de 

suas leituras presentes no livro didático adotado pela escola. O momento 

do acesso às histórias em quadrinhos, cedidas a título de empréstimo por 

uma instituição de ensino privada, proporcionou envolvimento, curiosi-

dade, empatia pela história lida. Os alunos, ansiosos por descobrir o que 

acontecia com Anne Frank, andavam pelos corredores da escola, a procura 

de algum professor que lhes revelasse o grande mistério: Anne sobrevive-

ria a tudo aquilo? 
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Concomitantemente, nas aulas de Língua Portuguesa, nas turmas de 

8º ano, iniciava-se o projeto “Meu querido diário”. No projeto, os alunos 

deveriam escrever um diário, por quatro meses, relatando fatos de suas 

vidas, sentimentos, emoções, angústias. A escrita era mais livre, os diários 

seriam seus confidentes. Os alunos poderiam seguir a estrutura fixa da 

escrita em diários, como poderiam realizar desenhos, colagens, ou mesmo 

apenas escrever trechos de músicas ou poesias que refletissem o momento 

em que estavam vivendo. Mesmo com uma resistência inicial, oriunda do 

misto de incerteza e medo pelo ato da escrita, as turmas envolvidas parti-

ciparam ativamente do projeto, contando com 100% de participação dos 

alunos. Os diários eram lidos a cada fim de semana pela professora, e so-

mente por ela, que lhes deixava mensagens motivacionais a cada trecho 

que lia. Esse movimento de escrita e de acolhida da professora, essa em-

patia, essa escuta proporcionada pela leitura dos diários, fez com que 

alunos e professora criassem um vínculo de confiança. Os alunos passa-

ram a perceber o professor como alguém em que poderiam confiar, e a 

relação interpessoal em sala de aula teve consideráveis melhoras, refle-

tindo no clima escolar.  

Nas aulas das disciplinas de História e Geografia, os alunos estuda-

ram sobre a Segunda Guerra Mundial, com aulas expositivas teóricas, por 

meio dos conteúdos do livro didático. Além disso, assistiram ao filme sobre 

a vida de Anne Frank e analisaram trechos do diário. Em outro momento, 

as turmas do 9º ano assistiram ao filme “O menino do pijama listrado”, 

como uma forma de conhecerem outro olhar, outro ponto de vista, sobre 

o acontecimento, e realizaram discussões e reflexões sobre as duas histó-

rias. As turmas dos 7º, 8º e 9º anos fizeram um trabalho de Geografia e 

História sobre a vida de Anne Frank, pesquisando sobre ela, antes de as-

sistirem ao filme, para compreenderem as semelhanças e diferenças entre 

a narrativa histórico-geográfica e a narrativa cinematográfica, bem como 
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a narrativa proposta pela exposição. Tiveram contato com diferentes es-

truturas narrativas para um fato histórico de relevância, e 

experimentaram contar essa história à sua maneira durante a exposição, 

atuando, de fato, como protagonistas do conhecimento produzido. No en-

tanto, esse nível de compreensão foi melhor apreendido pelo 9º ano. 

Porém, alguns alunos dos 6º, 7º e 8º anos se destacaram com relevância, 

demonstrando que a proposta pedagógica de ensino de aprendizagem, por 

meio da exposição, foi consolidada de forma satisfatória. 

Acerca do senso de responsabilidade adquirido pelos alunos que gui-

ariam a exposição, só foi possível desenvolver esse senso a partir do 

momento em que esse aluno já havia incorporado o sentimento de perten-

cimento. Eles se viram como pertencentes à escola, tanto com relação aos 

espaços físicos, quanto com relação às suas atribuições na instituição. As-

sim, animados com esse novo papel de aluno protagonista, estavam 

motivados e engajados na boa realização do trabalho que iriam desenvol-

ver durante a exposição de Anne Frank. Pode-se dizer, amparados nas 

visões de Marques (2018) sobre o senso de responsabilidade, que esses 

alunos não se viam apenas com o papel de desempenhar uma atividade, 

mas se enxergavam como sujeitos agentes de mudanças, realizando o seu 

melhor pelo projeto.  

Quando, então, ocorreu o momento da escolha dos alunos que seriam 

os guias da exposição, eles já estavam envolvidos com a vida e a história 

de Anne Frank. Com o auxílio dos professores, escolheram-se quatro alu-

nos de cada ano de ensino (6º ao 9º anos) para que passassem por um 

treinamento acerca da exposição. O treinamento, mais como no formato 

de uma conversa, teve por objetivo apresentar-lhes a história de Anne 

Frank e o seu papel na história da humanidade. Era evidente o encanta-

mento dos alunos pela idade em que Anne escreveu o diário e por tudo o 

que viveu. Os alunos-guias receberam orientações, também, sobre os 
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materiais que iriam compor o espaço da exposição e sobre os cuidados que 

deveriam ter com eles. Estabeleceu-se um senso de responsabilidade nesse 

grupo de aluno.  

Ainda sobre o momento de preparação da escola para receber a ex-

posição, foi realizada a ambientação de seu espaço para contextualizá-la, 

realizada pelos alunos e demais funcionários da escola. Os alunos confec-

cionaram cartazes e móbiles sobre a história de Anne Frank, fotos foram 

impressas e os materiais foram utilizados para ornamentar o pátio de en-

trada da escola assim como os corredores. Frases retiradas do diário de 

Anne Frank foram impressas em letras grandes e dispostas também pelas 

dependências da escola.  

 

Figura 1: Painel de abertura da exposição 

 

Fonte: Arquivo pessoal da escola. 

 

Chegado o dia da exposição, que ficaria por uma semana na escola, 

realizou-se um cronograma de visitas guiadas que funcionou da seguinte 
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forma: enquanto uma turma realizava a visita ao espaço, outro grupo re-

alizava as orientações e explanava sobre a história de Anne Frank. A 

exposição contou com réplicas do diário de Anne Frank e do Anexo Se-

creto, painel com a história das pessoas que estavam escondidas junto com 

Anne, jogo pedagógico e óculos de realidade virtual que proporcionava co-

nhecer o museu de Anne Frank, por dentro e em seus três andares.  

 

Figura 2: Aluna utilizando óculos de realidade virtual 

 

Fonte: Arquivo pessoal da escola. 

 

Os alunos do 1º ao 5º ano, além da visita à exposição, receberam uma 

contadora de histórias na escola, que contou a história de Anne Frank. 

Além disso, os alunos do primeiro ciclo tiveram um momento de prática 

na cantina da escola, em que fizeram a receita de pão Challah1. Para isso, 

 
1Segundo Heller é um “(...) tradicional pão judaico, cujo termo significa ‘a porção do sacerdote’ e antes de ser levado 
ao forno é retirado um pedaço de sua massa que é queimado e que não se come (...) ritual que nos remete a citação 
da Torá, que os judeus deveriam dar parte do pão para os Kohanim, a cada shabat.”. 
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ouviram um pouco sobre a história do pão e contaram com a ajuda de duas 

pessoas judias que lhes ensinaram a receita. O pão foi consumido por eles 

no momento do lanche, instante em que se sentiram orgulhosos de esta-

rem se alimentando com algo produzido por eles mesmos.  

 

Figura 3: Pão Challah feito pelos alunos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da escola. 

 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram de 

uma palestra sobre direitos humanos, realizando paralelos com a vida de 

Anne Frank. Os próprios alunos começaram a fazer comparações e ques-

tionamentos sobre fatos cotidianos de suas vidas e pontos dos direitos 

humanos, era, portanto, uma temática condizente com a sua realidade. 

Nesse ponto, Paulo Freire já ressaltava a importância das práticas pedagó-

gicas auxiliarem o sujeito a construir possibilidades de exercerem a 

liberdade. Trata-se de uma pedagogia que visa libertar esses sujeitos da 

opressão que lhes é imposta, para que possam se sentir como pertencentes 

à sociedade como seres de direitos e que influenciam o espaço social com 

o qual se relacionam (MAGRI, 2012).  
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Algumas tecituras 

 

“Mais tarde, porém, novas esperanças e perspectivas pareceram tomar conta 

de mim, embora as lágrimas ainda rolassem pelas minhas faces.” (Anne 

Frank) 

 

O Dicionário Online de Português define tecituras com a “reunião dos 

fios que atravessam no tear” e define tecer como “entrelaçar”. Essas po-

dem ser também as descrições para as práticas pedagógicas que 

envolveram o trabalho com a Exposição “Aprendendo com Anne Frank – 

histórias que ensinam valores”: reunião de alunos que se entrelaçam como 

protagonistas na produção do conhecimento, na produção de relações in-

terpessoais mais empáticas, reunião de alunos que se entrelaçam com o 

espaço da escola num sentimento de pertencimento e responsabilidade.  

Por meio da experiência com a exposição de Anne Frank, evidenciou-

se que o processo de ensino-aprendizagem ocorre de forma mais efetiva e 

com melhores resultados quando diversas disciplinas realizam um traba-

lho sobre uma mesma temática e quando os alunos passam a ser 

protagonistas desse processo pela construção do conhecimento. Contudo, 

eles só puderam ser protagonistas, a partir do momento em que seus pro-

fessores se perceberam enquanto facilitadores da aprendizagem e criaram 

vínculos entre os alunos e o objeto de estudo. O professor ao enxergar o 

conhecimento como possível como atingível, percebe que o aluno é um 

“sujeito, aquele que irá conhecer, e o Objeto, aquilo que será conhecido”, 

relacionando-se de uma forma em que esse “Sujeito age sobre o Objeto” 

(CUNHA, 2008, p. 4). 

Na experiência com a exposição de Anne Frank e com todas as práti-

cas pedagógicas que a antecederam, o aluno agia sobre o objeto do 

conhecimento: a história de Anne. Eles se apropriaram dessa história, 
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compreendendo-a e internalizando-a como uma história maior, como um 

fato verídico pelo qual a humanidade vivenciou.  

Além disso, presenciou-se o quanto o olhar empático é importante 

para as práticas pedagógicas e como ouvir o aluno pode contribuir para a 

melhoria do clima escolar. A exposição de Anne Frank trouxe mais empatia 

e sensibilidade para as relações estabelecidas no ambiente escolar e pro-

porcionou uma experiência intensa de pertencimento e aprendizado. Os 

alunos literalmente apropriaram do espaço da escola, tendo mais intera-

ções, inclusive, com o ambiente da biblioteca da escola. Era comum 

encontrarmos alunos, nos momentos de recreio e saída das aulas, dentro 

da biblioteca, vendo a exposição.  

Além dos alunos, percebeu-se a apropriação do espaço pelos demais 

funcionários da escola, como cantineiras, porteiros, profissionais da lim-

peza, frequentando a exposição de Anne Frank. Então, entende-se que o 

conhecimento extrapolou as paredes da sala de aula e atingiu a comuni-

dade interna da escola.  

Massey e Keynes (2004, p. 16) afirmam “que os espaços e os lugares, 

independente de serem internos ou externos, são produto de interações, 

determinados pelos limites regionais estabelecidos pelas Nações, mas tam-

bém influenciados por aspectos culturais”. Então, os espaços da escola que 

antes eram delimitados culturalmente por suas funções, a sala de aula para 

ensino, a biblioteca para pesquisa, o pátio para brincar e conversar, a can-

tina para o lanche, ganha novas configurações e passam a serem espaços 

de interação e produção de conhecimento.   

Estas tecituras iniciaram com uma citação de Anne Frank e assim 

também serão finalizadas: “Meus estudos, minha esperança, meu amor, 

minha coragem, tudo isto me conserva de cabeça erguida e me impede de 

lamentar-me”. Esse sentimento de Anne, de não se lamentar pelas amar-

guras da vida, mas de manter a cabeça erguida, com coragem, para viver 
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cada novo nascer do sol e enfrentar as adversidades, tudo isso é o que de-

sejamos aos alunos da Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo. Que a 

coragem de Anne e o seu amor pela vida, encha a cada um de esperança e 

fé no futuro e na humanidade.   
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Valores, alteridade, protagonismo juvenil e 
a história de Anne Frank 

 
Monique Torres de Oliveira 

Wellington Torres de Oliveira 
 
 
Introdução 
 

O coletivo da Escola Municipal Professor Amílcar Martins (EMPAM) 

vem discutindo os conceitos básicos de literatura, leitura, leitura literária, 

letramento literário, formação de leitores e mediação de leitura literária, 

articulando sempre teoria e prática. Chegamos a alguns determinantes 

para este projeto, no qual acordamos que a leitura é função escolar, em 

que ler é uma prática e a função do professor é incentivar esta ação, fa-

zendo da leitura um processo de previsão, decifração, compreensão, 

interpretação e extrapolação.  

O norteador do Programa Leituras em Conexão é proporcionar aos 

alunos um encontro prazeroso com o mundo da leitura e assim, paulati-

namente, dele se apropriar. O mencionado Programa foi implantado nas 

Escolas Municipais de Belo Horizonte/Minas Gerais, sob a coordenação da 

atual Secretária de Educação, Ângela Dalben. Todas as escolas da Rede 

Municipal elegeram um Articulador de Leitura, dentre os professores com 

perfil pedagógico-literário, para essa função. Na Escola Municipal Profes-

sor Amilcar Martins ficou a cargo da professora de Língua Portuguesa, 

Monique Torres de Oliveira, desenvolver o papel do professor articulador. 

Criar estratégias para que o projeto literário tenha visibilidade e eficácia, 

assegurando a circulação de livros e criação de ambientes de leitura, para 

além do espaço da biblioteca, são ações fundantes nesse projeto. 
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Após reflexões e discussões pedagógicas, o corpo docente da EMPAM 

concluiu que já́ desenvolvia significativos projetos que contemplavam os 

objetivos do plano proposto pela nossa Secretaria. Elencamos diversos 

projetos de leitura, entre eles o Projeto Literário - “O Diário de Anne 

Frank”, que em 2019 foi o tema que contribuiu para o avanço do conheci-

mento sobre o debate da alteridade e dos valores humanos, por meio da 

Exposição Anne Frank: Histórias que ensinam valores. O professor Rildo 

Cosson1 tem sido nosso referencial teórico nesta construção, entre outros 

autores e artigos acadêmicos. A experiência educativa dos alunos da 

EMPAM que participaram do Projeto Literário teve como suporte a Expo-

sição vinda de Amsterdã: “Aprendendo com Anne Frank – história que 

ensinam valores”, buscando compreender seu uso no letramento literário, 

na formação de leitores e discutir também os resultados obtidos por esse 

mesmo projeto. O projeto de intervenção literária teve como público-alvo 

os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos (1º ao 9º ano do Ensino Fundamental) e 

alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

O propósito da Instituição visa:  

 

não somente garantir vaga aos estudantes, mas oferecer educação de quali-

dade para cada uma das crianças, dos adolescentes e dos adultos que 

frequentam as salas de aulas. Para tanto, as estratégias pedagógicas adotadas 

pela escola têm, hoje, foco na formação de leitores. Os professores, coordena-

dores pedagógicos, articulador de leitura, bibliotecários e gestores da escola 

são orientados a trabalhar atividades de leitura com os estudantes, seja nas 

aulas regulares, seja em projetos desenvolvidos pela unidade de informação. 

Um estudante com desenvoltura em leitura tem mais condições de absorver, 

 
1 Atualmente, é pesquisador do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita e professor visitante da Universidade 
Federal da Paraíba. Pela Editora Contexto, publicou os livros Círculos de leitura e letramento literário, Letramento 
literário: teoria e prática e Paradigmas do ensino da literatura. 
Disponível em:<https://www.editoracontexto.com.br/categoria/autores/r1/rildo-cosson>. Acesso em: 05 set. 2020. 

https://www.editoracontexto.com.br/categoria/autores/r1/rildo-cosson
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satisfatoriamente, os conteúdos de outras disciplinas, além de garantir parti-

cipação efetiva na sociedade em seu papel de cidadão.2 

 

Nesse sentido, Cosson (2018) dispõe que: 

 

É no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se desvela a ar-

bitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade 

letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem que, 

sendo minha, é também de todos.  (p. 16). 

 

A formação de leitores e o desenvolvimento do hábito e gosto pela 

leitura requerem da escola um planejamento eficiente. A EMPAM planeja 

de forma eficiente essa formação e coloca em prática todo o planejamento 

especificado pela Secretaria Municipal de Educação, garantindo um pa-

drão de qualidade na educação de seus alunos. 

 
Desenvolvimento e ações planejadas 
 

Os Programas de ações de leitura para o público alvo deste projeto 

constituem intervenções valiosas para ajudar os alunos a desenvolver ha-

bilidades adequadas de prontidão escolar, com vistas a facilitar a transição 

para a escolarização formal. As obras literárias potencializam, entre os es-

tudantes de todas as etapas, a capacidade de reflexão quanto a si próprios, 

aos outros e ao mundo que os cerca. Estas obras proporcionam o contato 

com a diversidade em suas múltiplas expressões por meio de uma intera-

ção eficiente – e gradativamente crítica – com a cultura letrada, sem 

descuidar da dimensão estética dessa cultura. As obras devem estimular, 

no âmbito de interações e brincadeiras, a curiosidade em relação à cultura 

escrita, auxiliando os professores e bibliotecários a se tornarem mediado-

res eficientes entre estudantes e os textos. Propiciamos a familiaridade 

 
2 Disponível em:<https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao>. Acesso em 05 set. 2020. 
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com livros e sua correta manipulação, ressaltando a diferença entre ilus-

tração e escrita. A escolha das obras literárias é realizada de maneira 

conjunta entre o corpo docente, bibliotecários e o dirigente da escola com 

base na análise das informações referentes ao assunto abordado, conside-

rando-se a adequação e a pertinência das obras literárias em relação à 

proposta pedagógica da instituição escolar. 

Ressaltamos a importância do projeto de Intervenção Literária, isto 

é, fazer com que ele seja assumido como uma ação da escola, em conso-

nância com seu Projeto Político Pedagógico, e não apenas como fruto de 

um esforço individual, seja do diretor, coordenador, bibliotecário, profes-

sor e de outros membros da comunidade escolar. Os diversos setores da 

escola comprometem-se com sua elaboração, com destaque para a relação 

entre a biblioteca e a sala de aula. A participação dos alunos se reveste de 

grande importância para seu sucesso. 

A culminância do projeto foi a apresentação dos estudantes no Pique-

nique Literário. Evento que ocorre sempre no mês de setembro, em espaço 

público. Em 2019 tivemos apresentação de poemas, músicas, danças, pa-

ródias, teatros, cordel e exposições, tudo isso baseado na leitura do Livro 

“O diário de Anne Frank”, e também nas releituras, livros mais apropria-

dos para os alunos menores, entre eles: “A menina que ficou invisível”, “A 

árvore no quintal” e “Anne Frank em quadrinhos”, além das visitas medi-

adas à exposição “Aprendendo com Anne Frank: Histórias que ensinam 

valores”.   Outro desdobramento desse projeto foi a realização da Mostra 

Cultural, a qual a comunidade escolar pôde apreciar diversos trabalhos re-

alizados ao longo do ano de 2019 relacionados com a temática. 

As ações planejadas não se limitaram às iniciativas individuais, o pro-

jeto foi alinhado às propostas pedagógicas da escola. Neste sentido, 

discutimos o escopo das propostas e procuramos inclusive, formas de 

torná-las mais adequadas à realidade vivenciada. 
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A seguir, algumas das atividades que foram realizadas: 

 

• Confecção de cartazes para divulgar o livro, composição de paródias de músicas 

conhecidas com o enredo lido, produção de textos de outros gêneros (notícia, re-

portagem, peça teatral, cordel, poesias e poemas), com a personagem ou algum 

trecho em especial. Parceria com Escola Integrada e professores de Arte; 

• Confecção de um diário pessoal contando sua trajetória, sobretudo estudantil; 

• Reescrita de um trecho da história alterando o foco narrativo; 

• Confecção de maquetes abordando o (s) cenário (s) da trama. Parceria com Escola 

Integrada; 

• Dramatização ou filmagem de uma cena ou um trecho do livro. Parceria com Es-

cola Integrada; 

• Organização de um júri simulado para “julgar” a atitude de um personagem ou do 

governo no momento da 2º Guerra Mundial. Área de História; 

• Realização de entrevistas com responsáveis que contribuem com essa temática; 

• Pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto; 

• Pesquisa sobre as regiões do mundo que fazem parte do enredo; 

• Alemanha-mapa, contexto, cultura, outros; 

• Holanda- mapa, contexto, cultura, outros; 

• Amsterdã: local do esconderijo e curiosidades; 

• Montagem da maquete do esconderijo com todas as turmas na biblioteca, com ori-

entação do professor de Geografia; 

• Cronograma de visitas à exposição e mediação com a professora Monique; 

• Construção da linha do tempo e mapa mental sobre o enredo; 

• Estudo da Carta da Terra: 1º, 2º e 3º ciclos; 

• Estudo dos Direitos Humanos, sobretudo a erradicação da pobreza e acesso à edu-

cação: 3º ciclo; 

• Estudo do artigo 5º da Constituição Federal: 3º ciclo; 

• Estudo dos direitos da Criança/Estatuto da Criança e do Adolescente: sobretudo 

direito à proteção, ao desenvolvimento e à participação: 1º, 2º ciclos e 3º ciclos; 

• Trabalho de Campo: Museu do brinquedo, Instituto Histórico Israelita Mineiro e 

outros; 

• Músicas: Toquinho, Marisa Monte - Diáspora, Outras; 

• Inglês: Vocabulário; 
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• Ciências: Armas químicas, alimentação dos habitantes do anexo e prováveis doen-

ças (tifo, febre tifoide), câmaras de gás, outros; 

• Visita ao site www.annefrank.org: 1º, 2º e 3º ciclos; 

• Filmes: “O menino do pijama listrado”, “A menina que roubava livros”, “Os meni-

nos que enganavam nazistas”, “A curta vida de Anne Frank”; 

• Parceria com a professora da Rede Mirella Spinelli: Quadrinhos com Anne Frank; 

• Produção dos Livretos de Cordel, com poemas e xilogravuras sobre Anne Frank, 

elaborados pelos alunos do 7º ano; 

• Entrega das matrizes de xilogravuras e os Livretos de Cordel no Museu “Anne 

Frank Huis” em Amsterdã, na Holanda; 

• Preparação do pão judaico na “Oficina de Chalá”; 

• Realização de uma Webinar Internacional; 

• Experimentação da Realidade Virtual; 

• 1º culminância - 15 de junho de 2019 - Sábado letivo - Piquenique Literário: Apre-

sentação de Poemas, músicas, paródias, teatros, cordel e exposições baseados na 

leitura do Livro “O diário de Anne Frank” e na Exposição “Aprendendo com Anne 

Frank”; 

• 2º culminância - 05 de outubro de 219 - Mostra Cultural. 

 

Principais resultados 
 

O Corpo Docente da EMPAM promove ações pedagógicas que pro-

porcionam aos estudantes, compreender a si mesmos, o mundo e sua 

realidade, dando condições de refletir sobre ela e de transformá-la. Os 

principais resultados obtidos com essas ações estão relacionados a seguir: 

  

http://www.annefrank.org/
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Aulas de Literatura 
 

 

Figura 01 - Alunos na Biblioteca “Estação da Leitura” da EMPAM, Leitura do Diário de Anne Frank. Fonte: EMPAM. 

 

Rede de leituras 
 

 

Figura 02 – Livros utilizados na Rede de Leituras em 2019 com alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. Fonte: EMPAM. 

 

Xilogravuras 
 

A xilogravura “se caracteriza por um dos métodos de impressão mais 

antigos. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de 

madeira que, em seguida, é coberta de tinta e, assim, impressa em outro 

local, como um tecido ou papel”.3 

 

 
3 Disponível em:<https://laart.art.br/blog/o-que-e-xilogravura/>. Acesso em: 05 set. 2020. 

https://laart.art.br/blog/o-que-e-xilogravura/
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Figura 03 – Xilogravuras feitas em isopor, produzidas nas aulas de Arte, com a profa. Patrícia Castro. 

Fonte: EMPAM 

 

 

Figura 04 – Oficina de xilogravura na Escola de Belas artes da UFMG em Belo Horizonte- MG. Fonte: EMPAM. 

 

Peças Teatrais 
 

 

Figura 05 – Peça Teatral da Escola Integrada, representando a prisão da família de Anne Frank no esconderijo, na 

fábrica de geleias do seu pai, Otto Frank. Fonte: EMPAM. 
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Figura 06 - História de Anne Frank contada de forma lúdica pelos alunos do 3º ciclo. Fonte: EMPAM. 

 

Realidade Virtual 
 

Os óculos 3D utilizados na exposição proporcionaram aos alunos vi-

sualizarem cinco imagens feitas com o Google Street View. Foi fantástico 

para os estudantes visitar o imóvel de Anne Frank, como se lá estivessem, 

incluindo seu quarto, lugar onde passava horas escrevendo em seu diário.  

A presença de alta tecnologia no ambiente escolar foi uma parceria 

com a Fundação Anne Frank, que por meio do Google Arts & Culture, lan-

çou a exposição online com imagens em 360° da casa onde a família Frank 

viveu. A novidade foi uma homenagem à Anne Frank, garota judia que 

escreveu em seu diário relatos sobre o Nazismo e o Holocausto. No site 

também é possível encontrar documentos históricos, além da única foto 

de Anne Frank com seus pais e sua irmã, Margot”.4 

 

 
4 Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/exposicao-virtual-permite-conhecer-a-casa-onde-viveu-anne-
frank/. Acesso em: 05 set. 2020. 

https://escolaeducacao.com.br/anne-frank-uma-vitima-do-holocausto/
https://escolaeducacao.com.br/nazismo/
https://escolaeducacao.com.br/exposicao-virtual-permite-conhecer-a-casa-onde-viveu-anne-frank/
https://escolaeducacao.com.br/exposicao-virtual-permite-conhecer-a-casa-onde-viveu-anne-frank/
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Figura 07 – Aluno do 7º ano com óculos de Realidade Virtual. 

Fonte: EMPAM. 

 

Cultura Popular Nordestina e Anne Frank 
 

O projeto “Cordelizando com Anne Frank” surgiu a partir da vinda 

da Exposição “Aprendendo com Anne Frank” à EMPAM. O objetivo foi es-

tudar a Literatura de Cordel, “também conhecida no Brasil como folheto; 

literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, é um gênero literário 

popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos 

orais e depois impresso em folhetos”5, a cultura popular nordestina e o 

livro “O Diário de Anne Frank” com as turmas de 7º ano. Incentivar a lei-

tura de uma obra conhecida mundialmente, assim como a Arte da 

xilogravura, foi o foco deste projeto nas aulas de Língua Portuguesa e Arte. 

 
5 Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_cordel>. Acesso em: 05 set. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_cordel
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Os alunos conseguiram compreender a função social do gênero cordel, 

bem como suas características, reconhecendo sua importância na cultura 

popular.  

Diversas ações, realizadas em parceria com Instituto Histórico Israe-

lita Mineiro, foram importantes nesse processo. Desde a oficina de pão 

judaico-chalá à palestra com Sr. Leon Menáche, sobrevivente do Holo-

causto. Porém, o ponto alto foi a exposição vinda de Amsterdã: 

“Aprendendo com Anne Frank - histórias que ensinam valores”. Acredita-

mos que a valorização da riqueza dos versos de cordel, a disseminação da 

cultura da paz por meio dos escritos do diário da adolescente e a riqueza 

da arte da xilogravura, sedimentaram-se neste trabalho. Para os professo-

res também foi um grande aprendizado. 

 

 

Figura 08 – Leitura dos Livretos, com textos em Cordel, produzidos pelos alunos do 7º ano no Piquenique Literá-

rio. 

Fonte: EMPAM. 

 

Cordel em homenagem à Anne Frank 

 

Bela Valente 

 

Anne Frank, pequena menina 

No sótão escondida 

Com seu diário na mão 
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Lutando pela vida. 

 

Escrevendo bravamente 

Relatando sua vida  

Transformando muita gente 

Sua história é de luto 

Parabéns, Bela Valente! 

 

Essa garota era sensível, 

Sobretudo, inteligente  

Lutava a cada dia  

Era também independente  

Menina esperta 

Olha só minha gente!  

 

A guerra chegou 

Muitos morreram 

O Holocausto aconteceu  

Poucos sobreviveram 

Naquele país 

Muitos se esconderam.  

 

No sótão escondida  

A luz se apagou 

A guerra acontecia  

Provocando muita dor  

Que imenso terror  

A miséria se instalou... 
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Agora o mundo conhece  

O diário de uma adolescente  

Os pensamentos de Anne 

Obrigada, Bela Valente! 

 

Autora: Rayane - Turma 704.  

 
Oficina de Chalá 
 

Entre os judeus o pão ganha um simbolismo muito especial e mais 

do que qualquer outro alimento tem influenciado a história. Lechem em 

hebraico significa pão, embora essa palavra também seja usada como ali-

mento em geral. “Tu comerás o teu pão (alimento) com o suor do teu rosto, 

até que te tornes na terra, de que fostes formado” (Gênesis 3:19). 

O termo “Chalá vem da Idade Média, no sul da Alemanha. É o mais 

tradicional pão judaico, cujo termo significa a porção do sacerdote e antes 

de ser levado ao forno é retirado um pedaço de sua massa que é queimado 

e que não se come, ritual que nos remete a citação da Torá, que os judeus 

deveriam dar parte do pão para os Kohanim, a cada shabat”.6 

Enfim, trata-se de um pão que faz parte das ocasiões em que as famí-

lias judaicas se reúnem fortalecendo os laços e a continuidade da tradição 

familiar. 

 

 
6 Disponível em:<http://cjb.org.br/passado_futuro/chala/Culinaria%20Shabat%20Chala%20-%20Passado% 
20e%20Futuro%20se%20encontram%20na%20cozinha.pdf>. Acesso em: 05 set. 2020. 

http://cjb.org.br/passado_futuro/chala/Culinaria%20Shabat%20Chala%20-%20Passado%20e%20Futuro%20se%20encontram%20na%20cozinha.pdf
http://cjb.org.br/passado_futuro/chala/Culinaria%20Shabat%20Chala%20-%20Passado%20e%20Futuro%20se%20encontram%20na%20cozinha.pdf
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Figura 09 – Alunos na cozinha, preparando o pão judaico e aprendendo seu conceito histórico-cultural. 

Fonte: EMPAM 

 

Releitura da Foto de Anne Frank 
 

 

Figura 10 – Alunos fazendo a releitura da foto de Anne Frank na aula de Arte. Fonte: EMPAM. 

 

Webinar 
 

Por meio da Webinar, a Anne Frank Youth Network (Rede Jovem 

Anne Frank) promoveu entre os jovens, integrantes da rede no mundo 

todo, uma discussão embasada na defesa dos Direitos Humanos, a fim de 

relembrar, refletir e reagir diante das injustiças sociais e da violação de 

muitos desses direitos. 

A Webinar aconteceu no dia 04 de dezembro de 2019. Karen Polak, 

historiadora e pedagoga, educadora na Casa Anne Frank, em Amsterdã, 
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mediou uma conversa entre os jovens, possibilitando contato entre mem-

bros do mundo todo. Os jovens puderam colocar suas considerações sobre 

como os direitos humanos são relevantes para suas vidas. Entenderam 

também que conforme são escritos e mantidos, esses direitos são resulta-

dos de uma ação. 

Webinar é 

 

um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, que geralmente permite a 

interação da audiência via chat. As principais plataformas de Webinário são 

Youtube Live, WebinarJam e GoToWebinar. Considerado um eficiente formato 

de conteúdo, é muito utilizado para geração e qualificação de Leads.7  

 

Neste evento on-line, com a coordenação da professora de Língua 

Portuguesa, Monique Torres, os jovens que aparecem na figura 11, estu-

dantes do 2º e 3º ciclos da EMPAM conversaram com jovens de outros 

Estados do Brasil e também de outros países do mundo. Com a participa-

ção de Marina de Oliveira, professora de Inglês da EMPAM, a tradução 

simultânea desse evento proporcionou uma interação efetiva entre os jo-

vens. 

Os Direitos Humanos são à base da dignidade humana, da liberdade 

e do desenvolvimento e fundamentam uma sociedade livre. Desta forma:  

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a "Declaração Universal dos 

Direitos do Homem" como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 

todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da socie-

dade se esforcem, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito 

a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

 
7 Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/webinar/>. Acesso em: 05 jan. 2021. 
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observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados 

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.8 

 

Os apontamentos dos estudantes da EMPAM durante a Webinar fo-

ram, sobretudo, em torno do direito à educação. Enternecidos pela triste 

história de Anne Frank e do Holocausto, no exercício da empatia, eles res-

saltaram que sem a escola, perdemos o lugar do saber, das relações 

afetivas, das reflexões e dos diálogos. 

 

 

Figura 11 – Webinar internacional, Amsterdã, mediação de Karen Polak, tradução profa. Marina Fátima de Souza 

Oliveira. Fonte: EMPAM. 

 

Mediadores e o Protagonismo Juvenil 
 

A escola é um meio para melhorar de vida e inserir-se socialmente, 

sobretudo quando a produção de conhecimento é dialógica. Freire (1987) 

afirma que a educação bancária não contribui para o processo de escolari-

zação emancipatória. Os jovens dessa instituição vivem situações diversas, 

em meios sociais diferentes e acionam seus conhecimentos nas esferas por 

onde transitam. O jovem é sinônimo de diversidade, o que Dayrell (2002) 

trata por “juventudes”. Acreditamos que projetos protagonizados pelos 

 
8 Disponível em:<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/>. Acesso em: 05 jan. 2021. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/
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estudantes, no qual eles aprendem a aprender, são base para a formação 

do futuro cidadão que fará dessa, uma sociedade cada vez mais justa.  

No trabalho dos mediadores da exposição “Aprendendo com Anne 

Frank” vivenciamos uma aprendizagem significativa para os alunos. O as-

pecto da formação da identidade, quando os estudantes assumem o lugar 

de fala dentro do ambiente escolar, ajuda no entendimento do seu tempo, 

da sua cultura, do seu espaço histórico por meio desse trabalho criativo, 

permitindo a reflexão de assuntos relevantes. 

Os alunos mediadores explicavam aos visitantes sobre os elementos 

da exposição. O protagonismo e engajamento à Rede Jovem Anne Frank 

foi um desdobramento desse trabalho. Atualmente os mediadores partici-

pam ativamente dos trabalhos e formações da Rede. 

 

 

Figura 12 – Certificação dos mediadores da exposição Anne Frank com a Articuladora de Leitura Profª. Monique e a 

coordenadora pedagógica Helane Aparecida Rocha. Fonte: EMPAM. 

 

Encontro da Rede Jovem Anne Frank em Tempo de Pandemia 
 

Nas reuniões quinzenais da Rede jovem Anne Frank é momento de 

ouvir os saberes da juventude, de discutir e pensar as possibilidades e de-

safios em tempos de pandemia. Nosso papel como professor é 

fundamental nessa mediação. Os temas elencados são diversos e ajudam 

na construção de um ideal de sociedade justa e com mais equidade.  
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A Anne Frank Youth Network  

 

é uma rede global de jovens que lutam contra a discriminação, o preconceito 

e o racismo por meio da educação e da responsabilidade pessoal, inspirada por 

Anne Frank. A Casa Anne Frank e organizações parceiras locais trabalham com 

mais de 500.000 alunos de todo o mundo. Todos os anos, 6.000 jovens de 

mais de 50 países se oferecem como educadores de pares. A Rede Juvenil Casa 

Anne Frank foi criada devido ao grande interesse que os jovens participantes 

demonstraram após o término de uma atividade educativa.9 

 

Como membro da Rede, o jovem participante atua como um ‘educa-

dor de pares’ ensinando outros jovens a importância dos direitos humanos 

e da cidadania ativa, tanto nacional, quanto internacionalmente. Juntos, 

eles criam e fornecem seu próprio plano de ação para impactar sua comu-

nidade. 

 

 

Figura 13 - Alunos da EMPAM que conduziram encontro da Rede Jovem Anne Frank (Anne Frank Youth Network), 

tratando do tema Racismo Estrutural em setembro de 2019. Fonte: EMPAM. 

 

Visita em Amsterdã 
 

Em 02 de agosto de 2019, a Direção da Escola Municipal Professor 

Amílcar Martins (EMPAM), na pessoa da Vice-Diretora Vanda Márcia 

 
9 Disponível em:<https://www.annefrank.org/en/education/anne-frank-youth-network/>. Acesso em: 05 set. 
2020. 
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Cardoso Moreira, foi recepcionada em Amsterdã, pelo Coordenador Inter-

nacional da “Anne Frank Huis”, Jan Erik Dubbelman que recebeu em mãos 

as matrizes dos trabalhos de Xilogravuras e os Livretos de Cordel, produ-

zidos pelos alunos do 7º ano, com a supervisão da professora Monique 

Torres, que desenvolveu o projeto “Cordelizando com Anne Frank”. 

A “Anne Frank Huis” ou casa de Anne Frank em holandês é um dos 

pontos turísticos mais famosos da capital holandesa. A casa que serviu de 

abrigo à família de Anne Frank e mais quatro pessoas, hoje, é um museu, 

com objetos, documentos e fotografias originais da época. 

 

 

Figura 14 – Vice-Diretora Vanda Márcia na “Anne Frank Huis”, em Amsterdã. Fonte: EMPAM. 

 

Considerações finais 
 

A pandemia da COVID-19 causada pelo Coronavírus interpela a pro-

fessores e professoras, em todas as partes do mundo, uma nova postura 

diante do ato de ensinar. O mundo parou e com a educação não foi dife-

rente. O ensino remoto é a realidade do momento, e com ele, os inúmeros 

desafios que se colocam, quais sejam, manter os laços afetivos com a co-

munidade escolar, retomar as atividades estudantis pensando em um 
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currículo emergencial, entretanto, o que mais nos aflige são os alunos que 

vivem as mazelas sociais, dentre elas, a exclusão digital. Para que as pro-

posições da pedagogia da leitura se constituam de maneira sólida, é 

necessário que os profissionais envolvidos com projetos na área saibam 

exatamente do que tratam e o que pretendem alcançar por meio de seus 

projetos e ações. As práticas formativas atuais precisam se alicerçar nas 

transformações impostas pela pandemia. 

Já sabemos o que a leitura, especialmente a literária, oferece ao estu-

dante, ou melhor, o que a participação no mundo da escrita pode oferecer 

ao estudante: visão ampliada de mundo, conhecimento de si e do outro, 

percepção do espaço e do tempo histórico e pensamento autônomo. Nesse 

sentido, minimizar o número de estudantes sem acesso às atividades em 

ambientes virtuais é fundamental, pois é lá que a prática formativa acon-

tece. 

O projeto literário é, no nosso entendimento, um foro privilegiado 

para essa discussão, em qualquer tempo, segundo Britto (2012): 

 

Devemos reconhecer que a formação transcende o pragmatismo e que a 

aprendizagem da leitura e escrita está intrinsecamente relacionada com as for-

mas de perceber o mundo, implica reconhecer também que se aprende a ler e 

escrever ao mesmo tempo em que se aprende o conhecimento relevante da 

história humana.  Neste sentido, o cotidiano escolar (deve) expressar o uni-

verso de múltiplas práticas formativas que tencionam a relação entre 

produção e apropriação das objetivações genéricas do ser social para si: ciên-

cia, arte, filosofia, moral e política. 

(p. 81-82). 

 

Em 2020, no período da quarentena, a gestão criou o site 

https://www.empampbh.com/, no qual as ações de todos os setores da 

Instituição podem ser visitadas. A interação virtual e o uso das novas tec-

nologias da informação são metodologias ativas nesse contexto, em que se 
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impõe uma nova realidade escolar e estabelece uma alternativa pedagógica 

capaz de desenvolver competências e habilidades desejadas em uma soci-

edade informacional em intensa transformação.  

Nessa perspectiva, a Internet não se apresenta como uma simples 

‘tecnologia da comunicação’, mas como uma ferramenta fundamental di-

recionada à produção e difusão da informação. Os sites são formas em que 

a comunidade escolar se vê refletida, representada, nesse momento de iso-

lamento social.  

O caráter presencial ainda não é uma realidade possível, por causa da 

pandemia. Aguardamos pelo momento em que os encontros serão tempos 

de promover uma discussão ampla e qualificada dos impactos na nova 

forma de ver o mundo e a escola, em uma comunidade escolar que com-

preende o valor da solidariedade e fortalece o senso de interdependência. 
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O aprendizado com Anne Frank “na” e “da” Escola 
Municipal Marlene Pereira Rancante 

 
Sidnei Marinho de Souza 

 
 
Introdução 
 

No presente capítulo apresentaremos um relato das experiências e 

vivências de alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Mar-

lene Pereira Rancante em virtude do desenvolvimento do “Projeto 

LiterAFRO: Literatura, História e Relações Étnico-raciais em conexão” e da 

chegada da exposição itinerante “Aprendendo com Anne Frank: histórias 

que ensinam valores”. Vale ressaltar que o “Projeto LiterAFRO” é um pro-

jeto institucional que coordeno desde o ano de 2018, o qual foi pensado e 

escrito em sintonia com o “Programa Leituras em Conexão”, criado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED) em 2017, e 

que visa fomentar a leitura e escrita nas escolas da rede municipal. Desse 

modo, o “LiterAFRO” tem como objetivos: 

 

• Fomentar a leitura e a escrita, o uso da biblioteca e promover a discussão sobre 

as relações étnico-raciais na escola; 

• Promover o resgate histórico da contribuição do negro e do índio na constru-

ção e formação da sociedade brasileira; 

• Utilizar a leitura de obras literárias como meio para se combater o preconceito, 

a discriminação e o racismo presente tanto na escola como em nossa socie-

dade; 

• Promover o desenvolvimento de atitudes, posturas e valores que possibilitem 

o respeito ao outro e às diferenças. 
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O “Projeto LiterAFRO” tem como marca pedagógica o desenvolvi-

mento de uma educação antirracista e inclusiva. Assim sendo, dele 

participa os estudantes do 1°, 2° e 3° ciclos da Educação Fundamental, bem 

como os que frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2018, ele envolveu os profes-

sores de História, de Língua Portuguesa, de Literatura e as professoras de 

referência do 1° e 2° ciclos. Além disso, é preciso destacar o engajamento 

no projeto da direção, coordenação pedagógica, dos professores da EJA e 

do AEE, dos profissionais da biblioteca e da Escola Integrada. 

O projeto se fundamenta teoricamente em uma abordagem interdis-

ciplinar que tem como base as contribuições da História, da Literatura, da 

Antropologia, da Sociologia e dos Estudos Pós-coloniais. Dessa forma, o 

trabalho com os conceitos de identidade, cultura, raça e racismo, apresen-

tados por Hall (2005), Munanga (2008), Gomes (2011), dentre outros, são 

indispensáveis para a realização de nossas discussões e práticas pedagógi-

cas. Somam-se a isso, as exigências da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 

11.645/08, que introduziram a obrigatoriedade do estudo da História e 

Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena nas escolas brasileiras; e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Ra-

ciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Em 2019, como a escola já havia sido escolhida para receber a Expo-

sição itinerante “Aprendendo com Anne Frank: histórias que ensinam 

valores”, por meio de uma parceria entre Núcleo Anne Frank BH, Casa 

Anne Frank de Amsterdam e do Instituto Plataforma Brasil com a SMED, 

o foco de abordagem do projeto foi a história de vida da jovem Anne Frank. 

Dessa forma, a vinda da exposição se somaria ao “Projeto LiterAFRO” em 

desenvolvimento na escola. 

Neste sentido, por meio da Literatura e da História, repensamos os 

eventos passados como a Segunda Guerra, o Holocausto e a história de 
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Anne Frank, como meios para pensarmos os acontecimentos atuais, vi-

sando à construção de valores positivos como de empatia, de respeito 

mútuo e às diferenças, e de uma cultura de paz. Assim, fizeram parte de 

nossas discussões, em sala de aula, ao longo do desenvolvimento do pro-

jeto, o preconceito, a discriminação racial e cultural, a xenofobia, a 

intolerância religiosa, o racismo, a violência contra as mulheres, crianças, 

idosos, deficientes, homossexuais e a grupos de minorias. No entanto, o 

trabalho com estas temáticas levou em consideração a idade e etapa (ciclo 

de aprendizagem) dos alunos. 

 
O início do projeto, suas etapas e ações pedagógicas 

 

“Ler, escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças 

mais humanas” - Trecho de texto encontrado após a Segunda Guerra, em um 

campo de concentração. 

 

As atividades do “Projeto LiterAFRO”, em 2019, tiveram início com a 

apresentação de um pré-projeto, escrito por mim, baseado nas experiên-

cias pedagógicas exitosas do ano anterior e de outros projetos 

desenvolvidos pela escola, à Direção e a Coordenação Pedagógica. Em se-

guida, após sinalização positiva, no mês de março, a proposta foi 

apresentada aos colegas professores e demais coordenadores, em um mo-

mento de reunião, em que sugestões e críticas foram acrescidas à proposta 

inicial do projeto visando transformá-lo em uma ação pedagógica coletiva.   

Neste momento, além da apresentação da proposta do projeto, como 

professor e articulador de leitura da escola também salientei a contribui-

ção do mesmo para o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita, 

para a continuidade da discussão das relações étnico-raciais e para o in-

centivo ao protagonismo dos estudantes. Acrescenta-se a isso, o fato de 

que no decorrer do desenvolvimento do projeto, ou seja, de março a junho, 
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em paralelo, às nossas aulas e às diversas atividades pedagógicas que de-

senvolveríamos, também receberíamos oficinas, palestras, contação de 

histórias, bem como a formação de alunos para serem monitores na expo-

sição “Aprendendo com Anne Frank”, que seria montada na escola. 

Feito isso, o passo seguinte foi mobilizar os alunos para o início das 

atividades do projeto e para o estudo da vida e obra de Anne Frank. Para 

tanto, fizemos a divulgação da imagem de Anne Frank e de alguns de seus 

pensamentos pela escola, acompanhados pela seguinte pergunta: Vocês 

sabem quem é esta menina? E por que é importante? Esta atividade gerou 

um burburinho na escola, pois, muitos alunos e até funcionários queriam 

saber quem era aquela menina, se estava perdida, e de onde era. No dia 

seguinte, revelamos o nome da menina e que conheceríamos um pouco de 

sua vida e história por meio do “Projeto LiterAFRO”, que estava se inici-

ando naquela semana e que envolveria toda escola. 

 

 

Figura 1: Cartaz de mobilização para início do “ProjetoLiterAFRO” (foto do  autor). 

Em destaque a imagem de Anne Frank e de um de seus pensamentos. 
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Soma-se a esta atividade, como meio de divulgação do projeto para a 

comunidade escolar, a fixação de um banner em formato de faixa, con-

tendo o tema do “LiterAFRO” a ser abordado naquele ano, conforme pode 

ser observado na imagem a seguir: 

 

 

Figura 2: Banner de divulgação do “Projeto LiterAFRO 2019” para a comunidade escolar. 

(Imagem disponibilizada pela Direção da escola). 

 

Além disso, na sala dos professores, no quadro de avisos, foi reser-

vado um espaço destinado ao “Projeto LiterAFRO” onde constavam - o 

projeto impresso, as atividades pedagógicas sugeridas e a serem desenvol-

vidas pelos professores, os eventos que aconteceriam na escola no decorrer 

do projeto e em função da vinda da exposição “Aprendendo com Anne 

Frank”, além das informações sobre as atividades do projeto publicadas no 

site da educação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

A segunda etapa do projeto aconteceu com o início das atividades, em 

sala de aula, no início do mês de abril. Desse modo, nas turmas de 1° e 2° 

ciclos as professoras referência foram as responsáveis por fomentar a lei-

tura, a escrita e a discussão sobre a história de vida de Anne Frank a partir 

da literatura. Para tanto foram utilizados dois livrinhos (ver figuras 3 e 4), 

que são versões do “Diário de Anne Frank”, destinadas ao público infantil, 

como base para a realização das atividades pedagógicas que seriam desen-

volvidas pelas professoras. 
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Figura 3: Foto da capa do livro “Anne Frank” (Foto do autor). 

 

 

Figura 4: Foto da capa do livro “Anne Frank”.  De Josephine Poole & Ângela Barrett.  (Foto do autor). 

 

Em um primeiro momento, houve certo receio por parte de algumas 

professoras em trabalhar a história de Anne Frank com as crianças, em 

função de a mesma envolver perseguições e morte. No entanto, por meio 

do contato com a Escola Municipal Anne Frank e com sua ex-diretora, San-

dra Mara, uma das organizadoras da exposição itinerante, e que possui um 

trabalho pedagógico com a história de vida de Anne Frank, esse temor foi 

desfeito. Vale salientar que, as crianças precisam saber o que é violência, 
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para construírem o que não é violento. Saber o que é ser preconceituoso, 

para não ser preconceituosas. É preciso falar com as mesmas sobre os sen-

timentos humanos, de amor, tristeza, alegria, medo, morte, e a literatura 

pode contribuir para essa tarefa. 

Contudo, a partir destes contatos, algumas atividades nos foram su-

geridas, como a realização de uma contação de história destinada 

especialmente às crianças, utilizando-se o lúdico, a música e fantoches. 

Uma cartilha sobre Anne Frank, com a história de seu diário e o emprés-

timo de algumas obras literárias sobre a mesma, também nos foi oferecido 

pela Escola Municipal Anne Frank. 

Vencido o temor inicial, o que se viu foram trabalhos belíssimos nas-

cendo nas turmas de 1° e 2° ciclos. Aqui podemos citar: o trabalho com a 

história de vida das crianças a partir da confecção de “Diário da turma”, 

“Diários individuais”, “Diários de pano”, “caixinhas de memórias dos alu-

nos”, recontos dos livrinhos lidos, produção de desenhos, confecção de 

cartas para Anne Frank, dentre outros. 

 

 

Figura 5: Painel – Cartas para Anne Frank (Foto do autor). 
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Figura 6: Anne Frank e a turma da amizade. Trabalho realizado pela professora referência do 3° ano do 1° ciclo 

com os alunos da turma 113 C. 2° ano do 1° ciclo com os alunos da turma 112 C (foto disponibilizada pela profes-

sora). 

 

Já nas turmas do 3° ciclo (7° ao 9° anos), os professores de História 

e Geografia foram os responsáveis por apresentar, aos alunos, um pano-

rama histórico da Europa no século XX, abordando temáticas como as 

guerras mundiais, a crise de 1929, o nazi-fascismo, Holocausto, e as per-

seguições religiosas e culturais. Feito isso, os professores das demais 

disciplinas tinham a liberdade de escolher um tema, sendo este relacio-

nado ou não com a sua disciplina, para trabalhar com uma turma ou com 

todas as suas turmas. Sendo assim, os professores de Língua Portuguesa e 

Literatura decidiram trabalhar com suas turmas o livro “O Diário de Anne 

Frank em quadrinhos” e a partir daí surgiram vários trabalhos como re-

contos, desenhos, produção de textos, confecção de um mural com fotos 

dos alunos, ilustrando as frases e os pensamentos de Anne Frank, dentre 

outras atividades. 

No meu caso, na coordenação do projeto e como professor de Histó-

ria, no turno da tarde realizei em parceria com os professores de Língua 

Portuguesa, Literatura e Inglês dos 7°anos algumas aulas compartilhadas 
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na biblioteca. Nestas aulas, apresentei um panorama histórico da Europa 

relacionando-o à história de vida de Anne Frank, assistimos a um vídeo 

sobre Anne Frank que está disponível no site da “Casa Anne Frank” de 

Amsterdam. Discutimos com os alunos questões ligadas ao preconceito, a 

discriminação racial e cultural, além do racismo. A experiência com a aula 

compartilhada também aconteceu no turno da manhã, com duas turmas 

do 4° ano do 2° ciclo. Além disso, com meus alunos do 9° ano, montei um 

caderno denominado “Caderno Diário”, que foi sendo construído no de-

correr das aulas por meio de textos, atividades, cruzadinhas e desenhos 

ligados ao contexto histórico europeu no século XX e à história de vida de 

Anne Frank, com uma parte destinada à cultura judaica, elaborada a partir 

de uma pesquisa orientada realizada. 

 

 

Figura 7: Biblioteca da escola organizada para as discussões e aulas compartilhadas (Foto do autor). 
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Figura 8: “Caderno Diário” (Foto do autor). 

 

Alguns professores de Ciências contribuíram para a ampliação de 

nossas discussões por meio do trabalho com a desconstrução de ideias ra-

cistas, tendo como base os conhecimentos de genética e o conceito de 

“raça”1 defendido pelo Movimento Negro. Segundo uma das professoras, 

a curiosidade e o envolvimento dos alunos com a discussão sobre genética 

e ancestralidade levou a continuidade das discussões mesmo com o ter-

mino do projeto nas turmas do 7° ano do turno da manhã.  

A partir das discussões e atividades realizadas, em sala de aula, cada 

turma confeccionou um painel contendo textos e desenhos relacionados às 

temáticas de origem do ser humano e da discriminação racial. Estes pai-

néis, além de terem sido expostos no dia da culminância do “Projeto 

LiterAFRO”, também fizeram parte de um trabalho apresentado na Mostra 

de Investigação Científica Escolar (MICE), realizada pela Secretaria 

 
1 Raça pensada no sentido sociológico como uma construção social e histórica utilizada como elemento de mobilização 
e organização da população negra em torno de um projeto de ação comum. 
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Municipal de Educação de Belo Horizonte nos dias 17 e 18 de setembro de 

2019 no Parque Municipal. 

Além disso, realizaram-se “aulas/experimento” no laboratório de Ci-

ências sobre fermentação, uma vez que os alunos dos 7°e 9° anos 

participariam de uma oficina sobre o pão judaico, inclusive, produziram e 

comeram do mesmo. A oficina foi realizada com o apoio de uma voluntaria 

do Núcleo Anne Frank BH que é judia, alguns professores e da coordena-

ção pedagógica. 

A professora de Inglês do turno da manhã envolveu todas as suas 

turmas - 6°, 7°, 8° e 9° anos, no projeto. Num primeiro momento, ela falou 

um pouco da história de vida de Anne Frank e do contexto histórico em 

que ela viveu, para em seguida trabalhar com algumas frases e pensamen-

tos de Anne. As expressões e pensamentos em Língua Inglesa foram 

traduzidos para a Língua Portuguesa, oferecendo aos alunos um momento 

para refletir e falar sobre as mesmas.  

Os professores de Arte, Inglês e Matemática do turno da tarde parti-

ciparam com as turmas do 9° ano do “LiterAFRO” por meio da elaboração 

de um “diário de caixinha”, que consistiu na confecção das caixinhas com 

base no conhecimento de geometria de sólidos, na personalização das mes-

mas, a partir da história de vida de Anne, na escrita de frases, pensamentos 

e mensagens retirados pelos alunos, do livro “O Diário de Anne Frank em 

quadrinhos”, que foram colocados dentro das caixinhas. O professor de 

Inglês também elaborou com os alunos do 8° ano uma biografia de Anne 

Frank em Português e em Inglês. 
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Figura 9: “Diário de caixinha” (Foto do autor). 

 

Os professores da EJA trabalharam com os alunos uma cartilha sobre 

a história de vida de Anne Frank e, com o apoio da monitora da “Escola 

Aberta”, fizeram a leitura do livro “O Diário de Anne Frank em quadri-

nhos” na biblioteca.  

Para além dessas atividades, assim como toda escola, os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) se envolveram bastante no projeto e 

também quiseram participar da oficina do pão judaico. Desse modo, os 

professores do noturno, com o apoio de uma das merendeiras da escola, 

que aprendeu a receita por ter participado da oficina no turno da tarde, 

reeditaram a oficina do pão judaico com os alunos da EJA no noturno. 

Já no Atendimento Educacional Especializado o trabalho com o pro-

jeto teve como base a leitura das duas versões do livro o “Diário de Anne 

Frank” para crianças, em função da grande quantidade de imagens que, 

além de chamar a atenção dos estudantes, também contribuía para ilustrar 

a história que ia sendo contada pelos profissionais do AEE, pelo fato de 

muitos alunos também se encontrarem em processo de alfabetização.  
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Os meses de maio e junho foram marcados por várias atividades pe-

dagógicas tanto do “LiterAFRO” como as possibilitadas pelos 

organizadores da exposição itinerante, tais como: 

 

• Contação de histórias sobre Anne Frank e seu diário – realizada no dia 28 

de maio no auditório e destinada aos alunos do 2° ciclo do turno da manhã 

e do 1° ciclo do turno da tarde, possibilitando, de forma lúdica, o contato das 

crianças com a história de vida de Anne Frank e o desejo de saber mais sobre 

aquela menina que, inclusive, como eles, era uma estudante. 

• “Cine Marlene” – atividade que ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de maio, no 

auditório, envolvendo todas as turmas do 3° ciclo do turno da tarde com a 

exibição do filme “O menino do pijama listrado”, com pipoca quentinha pre-

parada com todo carinho pelas merendeiras da escola, nos três dias de 

exibição do filme. 

 

 

Figura 10: “Cine Marlene” – Exibição do filme 

“O menino do pijama listrado” (Foto do autor). 

 

• A formação de alunos-monitores para a exposição – esta atividade acon-

teceu no dia 5 de junho no turno da manhã, sendo realizada por um colega 
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professor de História e membro do Núcleo Anne Frank BH. Teve como ob-

jetivo formar alunos para serem responsáveis por apresentar a exposição 

itinerante “Aprendendo com Anne Frank” para a comunidade escolar. Esta 

estratégia pedagógica foi muito apropriada, pois possibilitou aos estudantes 

tornarem-se protagonistas na apresentação da exposição. Tivemos a parti-

cipação de vinte alunos nesta formação, das turmas de 2° e 3° ciclos e de 

dois alunos menores do 2°ano do 1° ciclo, cujos pais dos alunos apoiaram e 

autorizaram a sua participação na formação. 

• Oficina do pão judaico (Challah) – atividade realizada no dia 18 de junho 

com os 7°anos do turno da manhã e com os alunos dos 7° e 9° anos do turno 

da tarde, e com a turma do EJA do noturno. Esta oficina permitiu aos estu-

dantes o contato “in loco” com a cultura judaica, uma vez que aprenderam 

a fazer o Challah a partir da orientação de uma voluntária judia. Foi muito 

interessante!!! Os alunos aprenderam também um pouco sobre os costumes 

e tradições dos judeus. A receita foi disponibilizada depois a todos os alunos, 

professores, merendeiras e muitos fizeram o pão judaico também em suas 

casas. 

• Palestras com um sobrevivente do holocausto – foram realizadas nos dias 

25 e 27 de junho no turno da manhã e da tarde para os alunos do 8° e 9° 

anos. Esta atividade possibilitou o contato dos estudantes com um judeu que 

viveu naquele mesmo contexto histórico de vida de Anne Frank, reafir-

mando e ilustrando muitas de nossas discussões que vinham sendo 

realizadas em sala de aula, a respeito do nazismo e das perseguições reali-

zadas contra judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, negros, dentre 

outros grupos naquela época. Sua palestra ressaltou a importância da de-

mocracia na construção de uma sociedade em que os cidadãos possuem 

direitos, em que as pessoas devem ser respeitadas e valorizadas indepen-

dentes da cor, cultura, religião e opção sexual, lembrando a necessidade do 

desenvolvimento de empatia e de uma cultura de paz. 

 

É preciso ressaltar que, para que todas estas atividades se realizas-

sem, uma série de outras também precisaram ocorrer nos bastidores, 

como por exemplo, os encontros formativos a respeito dos objetivos e da 

importância da Exposição “Aprendendo com Anne Frank: histórias que 
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ensinam valores” para formação dos estudantes, ocorridos na SMED e no 

Instituto Histórico Israelita Mineiro; bem como as reuniões de planeja-

mento envolvendo a Direção, coordenação pedagógica e professores; a 

conversa e a troca de experiências com alguns funcionários da escola; a 

compra e disponibilidade de materiais pela Direção da escola, para o tra-

balho com o projeto em sala de aula, como para as diversas atividades 

pedagógicas que aconteceram em outros espaços durante o desenvolvi-

mento do projeto e do recebimento da exposição; a organização da 

biblioteca; a troca de experiências e informações com outras escolas e co-

legas professores, que já haviam vivenciado o trabalho com a exposição 

itinerante. 

Por fim, a terceira e última etapa do projeto foi representada pelo 

acolhimento da Exposição itinerante “Aprendendo com Anne Frank: his-

tórias que ensinam valores” no período de 15 a 29 de junho de 2019, na 

biblioteca da escola; e pela culminância do “Projeto LiterAFRO” acontecida 

no dia 29 de junho, em um sábado cultural, aberto a toda comunidade 

escolar, no qual realizamos a nossa exposição denominada: “O aprendi-

zado com Anne Frank no/do Marlene” com apresentações artísticas e 

dos trabalhos realizados por alunos e professores durante o desenvolvi-

mento do projeto. 

 
A exposição itinerante “Aprendendo com Anne Frank: histórias que 
ensinam valores” na escola 
 

No dia 14 de junho os objetos que constituem a Exposição itinerante 

“Aprendendo com Anne Frank” chegaram à escola sendo trazidos pela 

professora Sandra Mara, uma das responsáveis pela exposição em Belo 

Horizonte. Era, portanto, o momento de montar a exposição na biblioteca. 

Sandra, sua amiga Olga, eu o artífice da escola, montamos e organizamos 
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a biblioteca para que na segunda-feira, a exposição pudesse ser aberta para 

visitação.  

A exposição é constituída de três painéis: o primeiro é destinado à 

apresentação da mostra e destaca uma imagem panorâmica de Amster-

dam, capital da Holanda, cidade em que a família Frank se refugiou em 

função das perseguições nazistas que vinham acontecendo na Alemanha. 

Por meio da imagem, também é destacada a fábrica e aos fundos o escon-

derijo, ou anexo secreto, utilizado pelo período de dois anos pelos 

integrantes da família de Anne Frank. 

O segundo painel, conforme pode ser observado na imagem a seguir, 

apresenta 15 fatos/acontecimentos que marcaram a história de vida de 

Anne. E o terceiro (ver figura 12) aponta as pessoas que ajudaram a família 

de Anne Frank durante o tempo em que ficaram reclusos no anexo secreto 

e, ainda, ilustra detalhadamente o interior desse anexo. 

 

 

Figura 11: Exposição itinerante “Aprendendo com Anne Frank”  na 

biblioteca da E.M. Marlene P. Rancante – destaque para o painel sobre 15 

fatos/acontecimentos que marcaram a vida da jovem Anne Frank (Foto do autor). 
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Figura 12: Painel 3 – destaque para as pessoas que ajudaram a família Frank 

e para o interior do Anexo secreto (Foto do autor). 

 

Acompanham os painéis, uma caixa de acrílico que contém uma ré-

plica do diário escrito por Anne Frank, uma estrela de Davi original, 

contendo o escrito “Jude” em seu interior (símbolo utilizado pelos nazistas 

para identificar os judeus), um menorá (candelabro de sete braços) sím-

bolo da cultura judaica, réplicas de alguns documentos da época do 

nazismo como de um passaporte judaico, um documento de campanha em 

apoio a vítimas de guerra (refugiados), um selo alemão que dizia que um 

bom alemão não comprava produtos de judeus, pois os judeus eram con-

siderados inimigos da Alemanha. 
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Figura 13: Interior da caixa em acrílico - destaque para os objetos e documentos da época do nazismo (Foto do au-

tor). 

 

Acrescenta-se a isso, uma maquete do Anexo Secreto localizado nos 

fundos da empresa de Otto, pai de Anne Frank, alguns livros e revistas 

sobre a história de vida de Anne Frank, um caderno de capa vermelha se-

melhante ao Diário de Anne Frank para que os visitantes pudessem deixar 

um recado ou uma mensagem para Anne. Vale destacar também, uma lista 

de presença que os alunos e demais visitantes fizeram questão de assinar 

e deixar registrado aquela sua vivência na biblioteca, proporcionada pela 

presença da exposição e pela mediação/interação com a mesma possibili-

tada pelos alunos-monitores.  

 



130 | Aprendendo com Anne Frank - Histórias que ensinam valores 

 

 

Figura 14: Maquete do Anexo Secreto (Foto do autor). 

 

 

Figura 15: Caderno disponibilizado aos visitantes para deixarem recados ou mensagens para Anne Frank.  (Foto do 

autor). 
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Figura 16: Jogos pedagógicos sobre a história de vida de Anne Frank. (Foto do autor). 

 

A exposição ficou na escola durante duas semanas e neste período os 

alunos-monitores foram os protagonistas, vestidos com uma camisa ama-

rela e preta (produzida especialmente para exposição) e utilizando um 

crachá de identificação. Eram os responsáveis por receber os grupos de 

alunos, professores, pais e demais profissionais da escola, apresentando a 

exposição para os mesmos. Foi muito significativo ver os alunos-monito-

res2 repassarem os conhecimentos que adquiriram na formação para os 

visitantes.  

Eu, a coordenadora geral e a assistente administrativa, responsável 

pela biblioteca, revezávamos durante os turnos da manhã e tarde para que 

sempre estivesse um responsável para acompanhar a mediação da expo-

sição feita pelos monitores. No turno da noite, a mediação foi feita pela 

monitora da “Escola Aberta”, que também participou da formação junto 

 
2 Gostaria muito de demonstrar o carinho, o interesse e protagonismo dos estudantes durante o desenvolvimento do 
“Projeto LiterAFRO” e da presença da exposição na escola, porém, em função da necessidade de autorização de uso 
de imagens e também das barreiras de comunicação impostas pela pandemia do novo Corona vírus, não 
vincularemos neste relato de experiência imagens dos alunos. Contudo, acredito que meu relato e a beleza dos 
trabalhos demonstram o envolvimento dos alunos, dos professores e funcionários. 
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com os alunos. Para que as visitas ocorressem de forma produtiva organi-

zamos um horário de visitação para cada uma das turmas. Desse modo, 

cada turma teve o tempo de uma aula, 60 minutos, para apreciar a Expo-

sição “Aprendendo com Anne Frank”. No entanto, cada turma foi dividida 

em três grupos de no máximo 12 estudantes e cada um desses grupos teve 

o tempo de 20 minutos para vivenciar a exposição na biblioteca. Ao final 

da visitação, como presente e forma de incentivar a leitura, os participan-

tes receberam um marcador de livro elaborado pela Direção da escola (ver 

figura 18). 

 

 

Figura 17: A Exposição “Aprendendo com Anne Frank” na 

E.M. Marlene P. Rancante (à direita: Prof. Sidnei Marinho e à esquerda: Gisele de Fátima- Assistente administrativo 

educacional). (Foto do autor). 
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Figura 18: Marcador de livro 

(Foto disponibilizada pela Direção da escola). 

 

No turno da manhã, os alunos-monitores com apoio de alguns pro-

fessores organizaram jogos nas mesinhas presentes no pátio e os alunos 

do 2° ciclo também montaram uma maquete em “3 D” do Anexo secreto, 

o que demonstrou o grande envolvimento dos mesmos e a identificação 

com a jovem Anne Frank.  

Nessas duas semanas, paralelo à exposição, ocorreu a oficina do pão 

judaico e as palestras com um sobrevivente do holocausto, além de ativi-

dades do “LiterAFRO”, conforme citado anteriormente. Alguns painéis 

também foram afixados nas paredes da escola com a história de Anne 

Frank no sentido de refletir sobre a necessidade de sermos mais humanos 
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e solidários; de que é preciso combater o sofrimento, a violência contra as 

mulheres, crianças, idosos, deficientes, negros, homossexuais, entre ou-

tros grupos; para acabar com a xenofobia, com a intolerância religiosa, 

com o preconceito, a discriminação e o racismo. 

Como professor e coordenador do “Projeto LiterAFRO”, receber e or-

ganizar a Exposição “Aprendendo com Anne Frank” na E.M. Marlene P. 

Rancante foi um desafio, pois além de envolver toda a comunidade escolar, 

ela também nos demandou um planejamento cuidadoso de várias ativida-

des pedagógicas, dos horários de visitação dos alunos, dos pais, de 

membros da comunidade e da mediação dos alunos-monitores da exposi-

ção. No entanto, com o apoio da coordenação pedagógica, da Direção da 

escola, dos profissionais da biblioteca e o envolvimento dos alunos tanto 

nas atividades do projeto, como nas proporcionadas pelos organizadores 

da exposição, a presença da exposição na escola foi um sucesso.  

Enfim, inspirados na exposição e como um dos objetivos do “LiterA-

FRO”, realizamos um sábado cultural aberto a toda comunidade escolar, 

onde por meio de apresentações artísticas e dos trabalhos produzidos por 

alunos e professores demonstramos para os participantes o aprendizado 

“no” e “do” “Marlene” com a história de vida de Anne Frank (ver fotos a 

seguir) e, também, foi um momento oportuno para a realização da festa 

da família. 

Vale destacar, na abertura do evento a apresentação de uma coreo-

grafia montada pela monitora da “Escola Integrada” com base na música 

“Diáspora”, dos tribalistas, que retrata as dificuldades vivenciadas pelos 

refugiados. 
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Figura 19: Culminância do “LiterAFRO/2019”. Espaço destinado às apresentações artísticas. Ao centro banner do-

ado pela E. M. Francisca Alves). Foto do autor. 

 

 

Figura 20: Painel “LiterAFRO 2019”. (Foto do autor). 
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Figura 21: Caixa de memórias. (Foto do autor). 

 

 

Figura 22: Diários de pano. (Foto do autor) 
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Figura 23: Diários da turma (Foto do autor). 

 

 

Figura 24: Diários de caixinha (Foto do autor). 

 

Considerações finais 
 

Ao final do “Projeto LiterAFRO” e término da Exposição “Aprendendo 

com Anne Frank: histórias que ensinam valores” constatamos que os ob-

jetivos do projeto dialogaram com as intenções dos organizadores da 
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exposição. Neste sentido, concluímos que construir uma escola inclusiva, 

antirracista, que respeita às diferenças, que cultiva a paz, a empatia e que 

possibilita a seus estudantes serem protagonistas de suas histórias, é pos-

sível e urgente em uma sociedade democrática. 

Ter vivido a experiência da exposição na escola foi uma oportunidade 

única para mim, para nossos alunos, professores, coordenadores, direção, 

funcionários e para muitos pais. Embora, alguns objetivos sejam conse-

guidos, em longo prazo, é possível destacar como resultados: a ampliação 

do uso da biblioteca; a melhoria no desempenho da leitura e escrita dos 

alunos, além da elevação de suas autoestimas; o desenvolvimento do pro-

tagonismo dos estudantes; a promoção de uma educação antirracista e 

inclusiva; a potencialização e ampliação das discussões étnico-raciais na 

escola. 

Enfim, no final do primeiro semestre de 2019, como parte das ativi-

dades voltadas à implementação do plano de leitura da escola, o jardim em 

frente à biblioteca foi reformado para que pudesse se transformar em mais 

um espaço destinado a pratica da leitura e recebeu o nome de “Jardim Li-

terário Anne Frank”. Além disso, a parceria entre a escola, o Núcleo Anne 

Frank BH e a Casa Anne Frank de Amsterdam continua por meio da par-

ticipação de alguns alunos da “Escola Integrada” na “Rede jovem Anne 

Frank”, grupo de jovens que tem como objetivo difundir para a comuni-

dade os valores e ensinamentos obtidos por meio do estudo da história de 

vida de Anne Frank. 
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“[...] Espero que o livro de Anne lhe ofereça inspiração constante durante toda 

a sua vida e que, tanto quanto seja possível nas suas circunstâncias, você se 

dedique à solidariedade e à paz”. (OTTO FRANK, 2012, p.88).  

 

Introdução 
 

Quando se pesquisa sobre Holocausto com frequência há uma 

hashtag#niewieder (em Alemão), #neveragain (em Inglês) associada ao 

tema, na tradução livre para o Português seria #nuncamais. Refletir sobre 

o que significa o conceito de “nunca mais” vivenciar um genocídio, é muito 

mais amplo, pois nunca acaba em si. O Holocausto não foi um fato isolado 

que ocorreu durante a ascensão do poder nazista, na Alemanha, sem danos 

para o futuro da humanidade; ele reverbera nos dias atuais com outras 

facetas e este significado apresenta um contexto que precisa ser frequen-

temente revisitado para acender o alerta de que situações de perseguição 

a grupos tidos como indesejáveis1, estão frequentemente à espreita. 

O ano de 2020 marcou os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial 

e no mês de janeiro, especificamente no dia 27, a libertação pelo exército 

soviético de aproximadamente sete mil e quinhentos prisioneiros do com-

plexo do maior Campo de Concentração e Extermínio alemão: Auschwitz. 

Ali estavam Anne Frank e sua família e mais de um milhão de vidas de 

 
1 Indesejáveis era o termo também utilizado para caracterizar os considerados não-alemães, contrários ao sistema 
Nazista e deficientes. 
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Judeus que foram ceifadas. Outros grupos também foram mortos como: 

prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra soviéticos, Testemunhas de 

Jeová, homossexuais, ciganos, deficientes, entre tantos, presos pela Ges-

tapo (Polícia Secreta do Estado). 

Hans Westra (2012) assevera que a Segunda Guerra Mundial chegou 

à sua derrota militar em 1945, porém as ideias que suscitaram esse episó-

dio continuam a ameaçar o mundo. O autor destaca como exemplo, a 

presença do antissemitismo e do racismo como partes da vivência social 

da atualidade. 

As vítimas de outros tempos ganham nova representatividade, em 

escala local e global, de modo que cidadãos pertencentes a grupos catego-

rizados na contemporaneidade, como “minorias” são vitimizados por 

crimes de ódio, sobretudo majoritariamente compostos por negros, 

LGBTQIA+, mulheres e indígenas. Essas pessoas contabilizam números 

expressivos de vidas perdidas para o racismo, a intolerância, o feminicídio, 

injustiça social e, por vezes, resultam da combinação dessas ações de pre-

conceito, violência e discriminação. Os dados denotam a extensão da 

tragédia diária que vivemos em muitas cidades brasileiras, assim como se 

destacam em muitos outros cantos do planeta. O que podemos fazer como 

sociedade para mudar tal realidade?  

Trazer um olhar crítico para os dilemas atuais é uma imperiosa ne-

cessidade. A exposição “Aprendendo com Anne Frank” realizada em uma 

biblioteca pública da cidade de São Bernardo do Campo, do estado de São 

Paulo, tem a sutileza de sensibilizar as gerações a partir da história dessa 

menina judia que perdeu sua vida aos quinze anos, e que deixou grande 

legado para a humanidade em um diário que registrou seus anseios e frus-

trações. Uma de suas últimas afirmações encontra-se registrada no diário 

que data de 1º de agosto de 1944: “Eu [...] procuro continuamente um 

meio de me tornar como eu gostaria tanto de ser e como eu poderia ser, 
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se [...] se não morassem outras pessoas no mundo [...].” (FRANK, 2016, 

p.140). 

Sendo assim, este projeto tem por objetivo possibilitar a aproximação 

do estudante com a temática do Holocausto e participação dos jovens da 

“Rede Jovem Anne Frank Brasil2” como monitores da exposição “Apren-

dendo com Anne Frank”. Como desdobramento, possibilitar também a 

ressignificação de espaços culturais, como os das bibliotecas, enquanto po-

los de disseminação de fatos históricos que levem à conscientização do 

público juvenil da necessidade de se posicionar frente aos dilemas contem-

porâneos, considerando a relevância da memória e do legado de Anne 

Frank.  

Para tanto, busca-se responder ao seguinte questionamento: qual a 

importância dos espaços culturais, como os das bibliotecas, no sentido de 

possibilitar a aproximação do público jovem ao processo de reflexão sobre 

a memória do Holocausto e da produção de Anne Frank e a estabelecer 

uma consciência pessoal e coletiva em direção a perspectivas de enfrenta-

mento dos dilemas sociais contemporâneos?  

Partindo de um estudo histórico documental, este trabalho apresenta 

basicamente dois pontos de aprofundamento: o primeiro deles, a questão 

da memória como instrumento de resgate e promoção de condições que 

estimulem a construção de uma consciência coletiva global e local do 

tempo presente. Numa segunda perspectiva, ressalta-se a importância dos 

valores por meio da Educação, da cultura e da inclusão social. Comple-

menta-se o texto com um relato de experiência vivenciada na biblioteca 

pública da cidade de São Bernardo do Campo e a análise de alguns dados 

convergentes à temática. 

 
2Rede mundial de jovens, que inspirados pela história de Anne Frank se unem para fomentar ações que promovam 
o diálogo por meio da Educação e da responsabilidade social. 
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Entre os autores que referendam a presente reflexão encontram-se: 

Szklarz (2014), ao considerar o Holocausto; Pollak (1992) e Reiss (2018), 

ao enfatizarem a importância da memória; Gohn (2010) sob o olhar da 

Educação não formal e Suaiden (2018) ao destacar o papel da Biblioteca 

nos dias de hoje; e Anne Frank, com base no seu diário (2019), entre ou-

tros. 

 
Um diário para o futuro 
 

O presente tópico ao considerar a importância da memória na busca 

por uma consciência global e local, assim como dos valores com base nas 

perspectivas da educação, cultura e inclusão social, sobretudo como for-

mas de enfrentamento dos dilemas da atualidade, vale-se das 

contribuições de autores como: Szklarz (2014); Pollak (1992); Reiss 

(2018); Gohn (2010); Suaiden (2018); Anne Frank, entre outros. 

A memória oferece àquele que se permite visitar um tempo do qual 

ele não fez parte, a oportunidade de compreender os reais embates histó-

ricos travados pelos que nos precederam.  

Bernardo de Chartres3, filósofo francês do século XII, em uma de suas 

afirmações, ratificadas mais tarde, por Isaac Newton, em 1675, asseverou: 

“Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes”. Sim, houve gi-

gantes, não em suas estaturas, mas seres colossais na medida em que 

suportaram o inimaginável dentro da condição humana para que, a partir 

de marcante fato histórico fosse possível estabelecer a Democracia, mesmo 

que ainda embrionária em muitas partes do mundo. 

Complementa o escritor e advogado Abel Herzberg (CASA ANNE 

FRANK, 2012, p. 79): “Não foram seis milhões de judeus assassinados. As-

sassinaram um judeu e, isso aconteceu seis milhões de vezes”. Herzberg 

 
3Considerado o mais importante filósofo aristotélico e platônico francês do século XII (1130-1160). 
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foi um proeminente intelectual, que passou por Campos de Concentração. 

Em sua afirmação, ressalta a conotação de que houve a possibilidade de 

mudar essa situação inúmeras vezes, evitando assim a morte de milhões 

de pessoas. 

No entanto, esses não foram apenas números em milhões, deixaram, 

mesmo que por curtíssimo período de vida, uma história de superação dos 

desafios postos frente a tantas injustiças e retrocessos distantes da cons-

trução de uma sociedade democrática, justa e com equidade social. 

 
Pela memória busca-se uma consciência coletiva global  
 

Um dos autores a subsidiar a presente temática é Michael Pollak4, 

nascido no pós-guerra e considerado um “baby boomer”5. Para Pollak 

(1992), a memória é constituída por personagens, acontecimentos e luga-

res. A memória é seletiva e é um fenômeno construído tanto inconsciente 

quanto conscientemente. Ainda, segundo o autor, os elementos que cons-

tituem a memória individual ou coletiva: são os acontecimentos vividos 

pessoalmente e os acontecimentos nominados de “vividos por tabela”, pois 

a pessoa sente pertencer à coletividade, ou seja, uma memória herdada 

onde a projeção ou a identificação com um fenômeno do passado não per-

tence necessariamente ao espaço-tempo do indivíduo.  

Pollak (1992, p. 205) cita um exemplo da Segunda Guerra Mundial, 

quando muitas pessoas foram deportadas da França, logo depois da 

guerra, “ninguém ou quase ninguém queria mais ouvir falar em 

 
4Michael Pollak nasceu em Viena, Áustria, em 1948, e morreu em Paris em 1992. Radicado na França, formou-se em 
Sociologia e trabalhou como pesquisador do Centre National de La Recherche Scientifique - CNRS. Sua tese de 
doutorado foi orientada por Pierre Bourdieu e defendida em 1975. Um dos campos de investigação a que se 
aprofundou refere-se à reflexão teórica sobre o problema da identidade social em situações limites. Entre seus 
últimos trabalhos incluem-se estudos sobre mulheres sobreviventes dos campos de concentração (1990). Fonte: Rev. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 200-212. Disponível em: http://www.pgedf.ufpr.br/ 
memoria%20e%20identidadesocial%20A%20capraro%202.pdf 
Acesso em: 5 jan. 2021. 
5Expressão utilizada para se referir às gerações nascidas no período de 1946 a 1964, em consequência do elevado 
aumento das taxas de natalidade nos países que estiveram na Segunda Guerra Mundial.  
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sofrimento”, porém a memória dessas pessoas se tornou um marco de re-

conhecimento e valorização pelos outros. Nesta mesma direção afirma 

Reiss (2018): 

 

[...] Foram necessários marcos suficientemente poderosos para que os para-

digmas negativos de recordação do Holocausto fossem dissipados e uma 

consciência coletiva global fosse criada sobre a importância de “lembrar e não 

esquecer”. Criava-se vagarosamente uma “cultura da memória” que se carac-

terizaria, em nossa era, por uma obviedade educativa (p. 69). 

 

Não se espera vivenciar os horrores de uma guerra nos dias atuais, 

mas espera-se que a partir do conhecimento dos personagens, aconteci-

mentos e lugares já vividos, as lições para não errar novamente sejam 

aprendidas.  

A memória tem um papel fundamental em alicerçar uma cultura de 

paz. Os livros baseados em histórias verídicas, autobiografias, biografias 

de vítimas do Holocausto passam a exercer uma ponte entre o fato real e 

a bagagem individual de cada pessoa. Ao leitor cabe com sua própria en-

tonação e desenvoltura imaginativa construir significados a partir de suas 

próprias experiências pessoais vividas, ou possíveis à sua imaginação, 

além de ressignificar e delinear para si uma memória individual. O livro é 

um exemplar padronizado com um número finito de cópias e, no entanto, 

infinito em suas interpretações e/ou exemplificações de possíveis concei-

tos e valores. 

O ano de 2020 foi extremamente atípico, sobretudo com a pandemia 

da COVID-19 impondo um isolamento social, inicialmente com a quaren-

tena acrescido das incertezas advindas pela falta de informações concretas, 

nem sempre confiáveis e comprovadamente respaldadas em bases cientí-

ficas.  
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A realidade historicamente vivida pode até mesmo nos permitir con-

jecturar eventos que ainda estão por vir. Por certo, muitas memórias 

foram assim delineadas, porém outras estão sendo construídas a partir das 

vivências do momento atual. Não se sabe de tudo, leva-se um dia de cada 

vez; em algum momento futuro da História da Humanidade as dimensões 

desse marcante evento serão plena ou minimamente melhor compreendi-

das. Então, o que se tem a destacar é que para colher um futuro mais 

elucidativo é necessário o resgate do passado, da memória com uma cos-

tura dos acontecimentos que deram origem à situação e criaram um 

caminho para a tomada de consciência coletiva global a exigir responsabi-

lidades, a partir das informações já vivenciadas anteriormente. Daí torna-

se um dever moral absorver para si a responsabilidade de tratar a infor-

mação adquirida de maneira a minimizar possíveis repetições de erros do 

passado. 

 
Educação, cultura e inclusão social  
 

A promoção de aprendizagens ao longo da vida tem características 

que englobam tanto a educação formal quanto a educação não formal. As-

sim é que para Gohn (2010), a educação formal, informal e não formal tem 

papel formador importante para o desenvolvimento de valores:  

 

[...] E um dos valores importantes que a emancipação necessita é o da resis-

tência, visto como capacidade de força de resistir e enfrentar adversidades, 

mas também como capacidade de recriar, refazer, retraduzir, ressignificar as 

condições concretas de vivência cotidiana a partir de outras bases, buscando 

saídas e perspectivas novas (p.58). 

 

As instâncias pelas quais aprendizagens se concretizam são caracte-

rizadas de maneiras distintas: formal na escola com conteúdos 

demarcados; informal nos processos de socialização intra e 
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extrafamiliares; não formal em ações e espaços educativos coletivos infor-

mais no compartilhamento de experiências com processos interativos 

intencionais atuando sobre aspectos subjetivos do grupo, desenvolvendo 

um laço de pertencimento, não sendo organizada por séries, idade e con-

teúdos. 

Gohn (2010) avança no entendimento conceitual de educação não 

formal ao explicitar que: 

 

A educação não formal, ao contrário, não é herdada, é adquirida. Ela capacita 

os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é 

abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e 

suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem 

no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar 

é construído como resultado do processo voltado para os interesses e as ne-

cessidades dos que participam. A construção de relações sociais baseadas em 

princípios de igualdade e justiça social, quando presentes num dado grupo so-

cial, fortalece o exercício da cidadania. A transmissão de informação e 

formação política e sociocultural é uma meta na educação não formal (p. 19). 

 

Atrelada aos aspectos ligados à educação formal e não formal está 

uma questão de vital importância, qual seja, a inclusão social. O avanço da 

tecnologia digital com a ampliação ao acesso à Internet trouxe para este 

século, entre muitas ferramentas, a facilidade da informação de forma rá-

pida, mas também criou uma divisão entre as pessoas que podem ter 

acesso e as que não a tem. Este é um dos exemplos possíveis relacionados 

à inclusão e exclusão social; vive-se hoje no mundo uma diversidade em 

muitos aspectos seja no plano social, cultural, religioso, étnico, atrelada 

também à diversidade multicultural do Brasil, por conta de suas dimen-

sões continentais, e uma vasta gama de culturas em nosso território. A 

pluralidade possibilita ao cidadão uma variedade de pensamentos a mobi-

lizar o discurso democrático; mas o discurso precisa ganhar forma em 
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ações de políticas públicas com vistas à inclusão social que, de fato, possi-

bilitem o reconhecimento de diferentes vozes e escutas aos grupos que 

ainda não têm seu espaço plenamente definido. 

 
Um pouco da história da perseguição 
 

A perseguição Nazista não teve seu início com a deflagração da Se-

gunda Guerra Mundial, começou com uma série de leis e objeções 

impostas pelo sistema nazista, entre elas, a proibição de judeus frequenta-

rem escolas e espaços públicos, como bibliotecas. Para vigiar a observância 

da lei imposta, os agentes de segurança nazistas e apoiadores necessitavam 

de um grande contingente de fiscalizadores. Foi criado um grupo a partir 

do pensamento popular já instaurado que se infiltrou na sociedade, com o 

dever de denunciar o cidadão que se opunha voluntária ou involuntaria-

mente às leis do Reich.  

A identificação com o uso de uma estrela amarela e, nela escrito a 

palavra “Judeu”, que caracteriza para muitos o maior emblema palpável 

do Holocausto, denunciava e colocava em evidência a fragilidade das víti-

mas e embutia um poder ao cidadão “verdadeiramente alemão e de bem” 

de vistoria e todo tipo de chancela de agressões físicas, emocionais e olha-

res de reprovação. A identificação tinha que estar visível em suas vestes e 

começou a vigorar oficial e padronizadamente a partir de 1º de setembro 

de 1941, para todo judeu a partir de 6 anos. Outros mecanismos de identi-

ficação já eram utilizados anteriormente, porém não padronizados para 

quem ainda estava fora dos campos de concentração, visto que os triângu-

los de identificação para prisioneiros de campos de concentração já eram 

utilizados em 1936, três anos antes do início oficial da Segunda Guerra 

Mundial. 

O escritor Heinrich Heine, amigo pessoal de Karl Marx, escreveu um 

poema, em seu livro “Tragödien: nebsteinemlyrischen Intermezzo” 
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(Tragédias com um Intermezzo lírico, 1823, p. 148)9 que se iniciava di-

zendo “Onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas”. Cento e 

dez anos antes, fatidicamente em Berlim, esse livro havia sido impresso, e 

passou no ano de 1933 a fazer parte da lista de livros proibidos. Foi em 

Berlim que aconteceu a primeira grande queima; outros eventos emble-

máticos dessas campanhas de queimas de livros (Bücherverbrennung) 

ocorreram em grande volume entre 10 de maio e 21 de junho de 1933, 

quando Adolf Hitler já estava como Chanceler da Alemanha desde janeiro 

daquele ano.  

Em paralelo, o primeiro Campo de Concentração, Dachau, já estava 

em pleno funcionamento com seus prisioneiros. As queimas de livros 

aconteciam em praças públicas em várias cidades da Alemanha, e a maio-

ria destes livros vinham de Bibliotecas públicas, estima-se que mais de 

20.000 livros tenham sido queimados nestes eventos organizados em sua 

maioria por estudantes, das: Liga dos Estudantes Alemães Nacional-Soci-

alistas (NSDStB) e Comitê Geral dos Estudantes (AStA). Para aquele 

momento a divisão da Sociedade Alemã já classificava os “outros”, como 

“não alemães”, agrupavam-se nesta categoria imposta pelo sistema, auto-

res contrários às imposições nazistas: 

 

[...] Em maio, membros da Juventude Hitlerista e da AS atearam fogo numa 

montanha de livros na praça Bebelplatz, em Berlim, para livrar o país das 

ideias “perniciosas” de intelectuais como Walter Benjamin, Bertolt Brecht e 

Karl Marx. “Que progresso estamos fazendo. Na Idade Média eles teriam me 

queimado. Hoje se contentam em queimar meus livros”, ironizou o judeu aus-

tríaco Sigmund Freud (SZKLARZ, 2014, p. 127). 

 

A lista de livros proibidos passava de 3.000 títulos, entre os livros 

queimados estavam do autor Thomas Mann, Nobel de Literatura em 1929, 

sua mãe Júlia da Silva Bruhns teuto-brasileira nasceu em Paraty, no estado 
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do Rio de Janeiro. O autor emigrou em 1933 para a Suíça e depois para os 

Estados Unidos em 1939, a partir de 1940 Thomas Mann (2009) passa a 

gravar discursos de apoio ao povo alemão, intituladas: Discursos contra 

Hitler: Ouvintes alemães! (1940-1945). 

 
Despertando para a construção de um mundo melhor: relato de experiência 
 

A cidade de São Bernardo do Campo conta com uma trajetória de 

inúmeras iniciativas e programas constituídos ao longo dos anos e vincu-

lados ao trabalho desenvolvido nas bibliotecas públicas como: “Agentes de 

Leitura”, “Programa Contando Histórias”, e “Edital de Contação de Histó-

rias” voltado a selecionar grupos de contadores para atuarem em bairros 

da cidade uma vez ao mês. Esses projetos em São Bernardo do Campo 

possuem uma potência na intersecção de ações tendo o Jovem como pro-

tagonista. 

Em 2019, algumas atividades realizadas pela Rede Jovem Anne Frank 

Hub São Bernardo, em escolas da cidade e na Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) da cidade de Santo André-SP ganharam notória e positiva 

repercussão com expressiva divulgação pela mídia local, o que redundou 

em ampla visibilidade do projeto proposto. 

Com o intuito de promover a conscientização coletiva, despertar a 

corresponsabilidade na construção de um mundo melhor e apresentar 

para as pessoas alguns elementos da história da jovem Anne Frank, com 

destaque para o seu célebre diário e do Holocausto, foi firmada na cidade 

de São Bernardo do Campo (SBC), em São Paulo, uma parceria entre a 

Secretaria de Cultura e Juventude, por meio do Departamento de Biblio-

teca Pública e Preservação da Memória e o Instituto Plataforma Brasil6, e 

 
6Organização sem fins lucrativos, representante oficial no Brasil da promoção de ações da Casa Anne Frank de 
Amsterdã (Holanda). 
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do Hub da Rede Jovem Anne Frank local, a vinda da exposição “Apren-

dendo com Anne Frank”. 

A proposta de uma exposição de cunho reflexivo sobre Direitos Hu-

manos na perspectiva do Holocausto aproximaria o público visitante das 

bibliotecas para uma também perspectiva histórica dos desafios contem-

porâneos.  

A previsão inicial era a exposição acontecer unicamente na biblioteca 

pública municipal “Erico Veríssimo”, situada no bairro Pauliceia, com 

agenda programada para percorrer outras bibliotecas da cidade: Monteiro 

Lobato no Centro; Guimarães Rosa, no bairro Assunção; Manuel Bandeira, 

no bairro Baeta Neves; Machado de Assis no bairro Riacho Grande; e Bi-

blioteca Malba Tahan, situada no bairro Rudge Ramos que conta com o 

espaço Braille, totalizando seis bibliotecas públicas municipais, e ainda 

uma biblioteca de Arte, situada no bairro Jardim do Mar; uma Midiateca 

do Centro de Audiovisual, no bairro Planalto; um espaço Troca-livro, situ-

ado no bairro Centro e uma Gibiteca, situada dentro do Poupa Tempo no 

Centro da cidade. 

A primeira biblioteca que recebeu a exposição fica no bairro da Pau-

liceia em São Bernardo do Campo, às margens do Km 16, da Rodovia 

Anchieta, fazendo divisa com o município vizinho, Diadema. Neste bairro 

localiza-se uma grande unidade fabril da montadora Mercedes Benz do 

Brasil que ocupa extensa área. 

A abertura oficial, em 27 de janeiro de 2020 – Dia Internacional da 

Lembrança das Vítimas do Holocausto- aconteceu em uma segunda-feira, 

no período da manhã, mês de férias escolares, com a presença de mais de 

40 pessoas, entre os quais representantes da administração pública do 

município e um expressivo número de moradores do bairro. 
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Inicialmente houve uma explanação realizada pela Doutoranda Lucia 

Chermon7, que contextualizou o extermínio de judeus e outros grupos nos 

campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial. A seguir, foi 

exibido o documentário sobre o Sr. Andor Stern8, brasileiro nato sobrevi-

vente de Auschwitz, que vive hoje na cidade de São Paulo. Posteriormente 

houve a fala da Sra. Joelke Offringa, representante do Instituto Plataforma 

Brasil e da Casa Anne Frank no Brasil que apresentou dados e a capilari-

dade das Redes Jovens no Brasil e o profundo interesse que o assunto 

desperta em todas as faixas etárias. 

A devolutiva da população presente nesta abertura foi imediata, com 

muitos pais de jovens solicitando que a Rede Jovem de SBC fosse ali mesmo 

iniciada. E assim, foi plantada a primeira semente. 

O passo subsequente do evento foi a participação dos jovens da Rede 

Anne Frank do Hub Santos como monitores da Exposição durante um sá-

bado do mês de janeiro. A generosidade desses jovens em aceitar a 

proposta como voluntários à vinda até São Bernardo do Campo para con-

versar com os visitantes da Exposição sobre o que ‘aprenderam’ com a 

história de Anne Frank e as relações que estabeleceram entre os relatos 

dela e as experiências como adolescentes em um bairro da periferia de 

Santos, confirmou a impressão inicial, qual seja, a potência de uma signi-

ficativa ação para com o público. 

A articulação no falar, a desenvoltura ao receber os visitantes, os re-

latos de como venceram inibição, timidez, insegurança e tantas outras 

variáveis, a partir das vivências e formações proporcionadas pela Rede, 

 
7Doutoranda de História Social UNESP de Franca. Foi coordenadora de projetos e pesquisa do Arquivo Histórico 
Judaico Brasileiro (2004-2016), historiadora, colaboradora dos Projetos Educativos Anne Frank House do Instituto 
Plataforma Brasil (2012-2019) e proprietária da empresa de pesquisa histórica e organização de acervo histórico, 
Lucher Memória e História (2016-2019). Atualmente dedica-se exclusivamente à pesquisa acadêmica. 
8Nascido em São Paulo, São Paulo 17 de junho de 1928 deixou o Brasil aos 3 anos de idade. Em 1942 é detido pela 
primeira vez, mas consegue fugir; em 1944 é preso e enviado para Auschwitz. Em 1948, no pós-guerra resolve voltar 
para o Brasil. Tem suas memórias relatadas no livro: “Uma estrela da escuridão”, do biógrafo e historiador Gabriel 
Davi Pierin. 
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apontou que esse é um caminho a ser seguido, ainda mais diante dos de-

safios que atualmente se impõem. 

É impressionante como o breve tempo de vida de Anne Frank e os 

relatos de sua vida movem, ainda hoje, milhares de pessoas a se posicio-

narem firmemente em relação a não repetição histórica da violência e dos 

extermínios. É como se em uníssono pode se fazer ‘ouvir’ e despertar tal 

sentimento nas pessoas.  

Outro ponto a destacar foi a proposição da escrita de relatos em um 

livro sobre a experiência da visitação à Exposição no bairro Pauliceia, uma 

vez que os registros ali instaurados assinalaram um profundo sentimento 

de ‘respeito ao outro’. Considerando a ampla divulgação pela mídia local, 

há de se registrar, que pelo período de um mês a exposição atingiu um 

público de 1876 pessoas. 

Para dar sequência ao sucesso do primeiro local da exposição “Apren-

dendo com Anne Frank”, a segunda biblioteca escolhida foi nossa primeira 

e maior biblioteca, a “Monteiro Lobato”, localizada no centro da cidade de 

SBC. 

Mais uma vez contou-se também com os jovens da cidade de Santos-

SP que também partilharam suas experiências nesta exposição. E, nova-

mente a presença deles fez toda a diferença no evento. 

Frente a essas duas experiências exitosas buscam-se condições que 

garantam a implantação da Rede Jovem na cidade de São Bernardo do 

Campo, de modo efetivo e permanente, na certeza que a noção de perten-

cimento do jovem a uma cidade, a um bairro, a uma localidade 

proporcione o encontro de pares para dialogar questões vividas no cotidi-

ano e a busca de soluções enquanto agentes ativos do processo de 

aprofundamento da consciência política, ambiental, social e cultural.  
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A exposição e o acervo... Escrevendo para a Kitty 
 

Um diário xadrez predominantemente vermelho, intencionalmente 

pousado sobre uma escrivaninha que lembrava um móvel em uma emble-

mática foto de Anne Frank acompanhou os 41 dias de exposição, neste 

tempo 210 registros espontâneos foram feitos em uma réplica do diário da 

querida Anne Frank (Anexos A, B, C). As breves narrativas manuscritas 

denotaram as experiências pessoais ao longo da exposição. 

Em muitos relatos registrados nas páginas da réplica, o agradeci-

mento sincero de ter a exposição tão perto; a lembrança da leitura do 

“Diário de Anne Frank” e o impacto na vida; as possibilidades de reflexão 

a partir dos registros do dia a dia dos Frank, dos VanPels e do Dr. Fritz 

Pfeffer. Os moradores do esconderijo onde “O diário de Anne Frank” foi 

escrito eram, a família Frank composta por: Otto Frank, o pai; Edith Frank, 

a mãe, seu sobrenome de solteira era Holländer, e as filhas Margot Betti e 

Annelies Marie, mundialmente conhecida como: Anne Frank. A família 

Van Pels: Hermann, o pai; Auguste, a mãe e Peter, o único filho do casal. 

Além das famílias Frank e Van Pels, o dentista Fritz Pfeffer foi o último 

morador a chegar, ele tinha um filho, Werner que foi salvo, ao seguir para 

a Inglaterra em um Kindertransport9. 

A oportunidade de trazer para mais perto uma exposição viabiliza 

para muitos a possibilidade de acesso à informação de qualidade com re-

cursos visuais de apoio, que situam o visitante no universo que contempla 

a temática. A exposição ocupa uma área de aproximadamente 25m2, conta 

com: um painel duplo com informações sobre as “15 coisas que você pre-

cisa saber sobre Anne Frank” em uma face e na outra “Anne e os 

Ajudantes”, um banner “Aprendendo com Anne Frank”, uma maquete do 

Anexo Secreto, e réplicas da época em caixas de acrílico como: documentos 

 
9 Operação humanitária que teve início um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, que levou cerca de 10.000 
crianças para o Reino Unido. 
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de identificação de Judeus (selecionadas pelo Arquivo Judaico), um em-

blema nazista de identificação de Judeus (dois triângulos sobrepostos) e 

uma réplica do diário de Anne Frank. 

A biblioteca disponibilizou uma área especial para colocar em desta-

que obras literárias e filmes sobre a temática do Holocausto para 

empréstimo mediante a apresentação de carteirinha da biblioteca. Abaixo, 

no Quadro 1, alguns títulos disponíveis para empréstimo na Biblioteca pú-

blica municipal Érico Veríssimo de São Bernardo, contendo o nome “Anne 

Frank” em seu título e que foram emprestados durante o período da expo-

sição. Em um levantamento mais abrangente realizado no sistema 

informatizado de controle de acervo, mais da metade da quantidade de 

livros com a palavra-chave ‘Holocausto’ foram emprestados durante o pe-

ríodo da exposição. 

 

Quadro 1. Livros disponibilizados para empréstimo contendo o nome Anne Frank no título, São Bernardo 

do Campo, 2020. 

Obra Autor Ano 

N
º 

p
ág

in
as

 

E
m

p
re

st
ad

o 

D
is

p
on

ív
. 

Memórias de Anne Frank: As 

lembranças de uma amiga de infância 

Alisson Leslie Gold 2004 196 1 1 

Anne Frank Josephine Poole 2005 40 1 2 

O diário de Anne Frank Anne Frank 2008 349 6 2 

Fonte: Sistema informatizado, Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo, janeiro de 2020. 

 

Sobre a cidade de São Bernardo do Campo: breve consideração 
 

A cidade de São Bernardo do Campo está localizada na área chamada 

por Grande ABC paulista, no estado de São Paulo. Segundo dados do IBGE 

de 2019 a cidade tem 838.936 habitantes. Com base nos dados de 2017, 

divulgados pelo IBGE em 2019, tem o 6º maior Produto Interno Bruto 

(PIB) no estado de São Paulo e o 16º no Brasil. A cidade ficou conhecida 
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como a “capital do automóvel e do móvel”, atualmente tem como principal 

atividade econômica a indústria. 

A cidade integra a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE) que tem por objetivo trabalhar em projetos e atividades para a me-

lhoria de vida dos habitantes. Ao possibilitar trabalhar a cidade como 

grande espaço educador, aprender na cidade, com a cidade e com as pes-

soas, valorizar o aprendizado vivencial e priorizar a formação de valores, 

os espaços se tornam formativos e vão ao encontro do ideal proposto pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO)10de valorização do aprendizado ao longo da vida, e não so-

mente na fase escolar formal e obrigatória. 

A Prefeitura da cidade aderiu ao Programa Cidades do Pacto Global 

da Organização das Nações Unidas (ONU) que é responsável pela coorde-

nação de ações voltadas aos Objetivos Sustentáveis (ODS) dentro da 

Agenda 2030. Em 2015, em Incheon, na Coreia do Sul aconteceu o Fórum 

Mundial de Educação que resultou na Declaração de Incheon: “Transfor-

mando o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

metas e indicadores que tratam de forma interdependente as questões so-

ciais, ambientais e econômicas, e ainda os 5 princípios para o 

Desenvolvimento Sustentável: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Par-

cerias. 

Há três metas dos ODS que se aproximam em especial da proposta 

da Exposição, as metas: 4 – “assegurar a educação inclusiva e equitativa e 

de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

 
10UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é uma agência com sede em Paris, 
fundada em 16 de novembro de 1945, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a 
educação, Ciências Naturais, Ciências Sociais/Humanas e Comunicações/Informação. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa
%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura. Acesso em: 5 jan.2021.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
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vida para todos”; 5 – “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 

as mulheres e meninas”, e 10 – “reduzir a desigualdade dentro dos países 

e entre eles”.  

Com um recorte para análise da meta 4.7, relatório do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019) explicita: 

 

[...] Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habili-

dades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e es-

tilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção 

de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diver-

sidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável (p. 18). 

 

O papel das bibliotecas 
 

A meta 4 dos ODS explicita as garantias de assegurar de forma qua-

litativa a educação inclusiva e equitativa e promover aprendizagens ao 

longo da vida. A exposição “Aprendendo com Anne Frank” é uma ação 

educativa que visa conscientizar, de forma coletiva, a responsabilidade de 

cada indivíduo para a construção de um mundo de paz. Estimula a cons-

trução de valores de convivência como a diversidade e o respeito mútuo.  

Suaiden (2018) aponta o papel das bibliotecas públicas como institui-

ções de promoção do livre acesso ao conhecimento organizado e a 

diminuição da distância entre o livro e o usuário, as bibliotecas como meios 

de possibilitar a liberdade dentro do processo de dependência informacio-

nal e tecnológica. Segundo o autor a sociedade da informação, também é 

uma sociedade de exclusão, e que o passaporte passa a ser o capital inte-

lectual, com alicerce na leitura e no hábito de utilizar a informação, desta 

maneira os leitores críticos se tornarão usuários críticos, e buscarão outros 

serviços bibliotecários. No novo modelo a biblioteca pública além de 
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disponibilizar o acervo tem o papel de se transformar em um centro de 

capacitação. 

Reforçando a importância do papel das bibliotecas, Suaiden (2018) 

afirma que: 

 

[...] Para enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento, a biblioteca terá 

que inovar permanentemente.  E os maiores desafios são de coordenar a tran-

sição do impresso para o digital, e principalmente construir usuários 

produtores de informação e não mais usuários dependentes da informação. 

Esses dois fatores serão vitais para a construção de comunidades autossusten-

táveis e sociedades mais justas. As guerras ideológicas logo após a Segunda 

Guerra Mundial procuraram demonstrar que nem mesmo os livros existentes 

nas bibliotecas eram fontes de crédito para a busca da verdade. Recentemente, 

o Dicionário da Oxford publicou pela primeira vez o conceito da pós-verdade, 

ou seja, a verdade já não tem tanta consistência e necessita ser avaliada por 

outros meios que não sejam de interesse político ou da mídia (p. 149). 

 

Uma das bibliotecas mais antigas da Alemanha localiza-se na cidade 

de Wolfenbüttel, considerada como uma cidade Memorial (Gedenkstätte) 

no estado de Niedersachsen. A Biblioteca Herzog August foi fundada em 

1572, conta com muitos livros dos séculos XV e XVIII. Paradoxalmente essa 

biblioteca fica próxima a uma prisão, onde muitas vítimas da perseguição 

nazista foram encarceradas. Hoje o espaço da prisão tem parte de seu pré-

dio destinado a um memorial, sendo que a outra parte continua ativa com 

o sistema prisional. O Museu Histórico conta com acervo multimídia, com 

biografias dos prisioneiros e muitos elementos representativos do período. 

Segundo relatos dos moradores locais, muitos acreditam que a biblioteca 

só tenha sido preservada dos bombardeios constantes na Alemanha a par-

tir de 1942, pois o exército dos Aliados tinha ciência que uma bomba 

poderia por em risco a vida dos prisioneiros que estavam na prisão que 
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fica muito próxima da Biblioteca que é mundialmente conhecida como Au-

gusta. 

 
Anne e seus livros 
 

O sonho de Anne Frank era se tornar uma escritora, e ela era uma 

leitora assídua. Em seu diário registrou alguns títulos de sua preferência 

como os livros de autoria da holandesa Setske de Haan, que se utilizava do 

pseudônimo Cissy van Marxveldt na série de romances Joop ter Heul. Gos-

tava também de livros de história e mitologia greco-romana e exemplares 

da revista: Cinema e Theater, que eram levados pelo Sr. Victor Kugler to-

das as segundas-feiras. No verão de 1943, Anne Frank começou a escrever 

pequenas histórias inventadas e outras verídicas que aconteciam no es-

conderijo.  

 
Algumas tecituras 
 

Quando se pensa em História e em abstrair suas maiores lições, pode-

se pensar ingenuamente que muitas situações já perderam sua lição moral 

para a sociedade atual, por se acreditar que a configuração das demandas 

sociais e morais da época do fato, não conversam mais com a contempo-

raneidade. Mas, ao resgatar as lições dadas no decorrer do espaço/tempo 

podem-se observar padrões que de “tempos em tempos” se repetem com 

ciclos de bipolaridade de ideias, como se o mundo estivesse eternamente 

dividido em dois grupos.  

A Educação assume um papel importantíssimo nesse processo, pois 

a principal de suas funções é possibilitar que o maior número de pessoas 

possa aprender com as dores e experiências do outro, de seus pares, de 

maneira a construir uma sociedade que não aceita se calar frente às injus-

tiças, sejam quais forem. O Holocausto é um marco histórico importante 

de um genocídio engendrado por anos e posto em execução com a morte 



Andrea Christina Wolfsohn; Maria Dalva Cabral Francheschetti | 161 

 

em massa, como produto de ostentação de eficiência. Foram mortos mais 

de 6 milhões de Judeus e outros tantos cidadãos do mundo, e para muitos, 

inacreditavelmente, parecia o certo; muitas pessoas se calaram e torna-

ram-se insensíveis às dores de seus semelhantes e isso é inaceitável. É 

urgente o engajamento em redes de proteção e formação de cidadãos que 

não observem as situações sem nada fazer ou se tornem um agressor, o 

mundo precisa de ajudantes ativos e efetivos em suas condutas a favor da 

verdade. 

 

Anexos 
 

Anexo A Cartaz de divulgação da Exposição: 

“Aprendendo com Anne Frank”. 

Anexo B Sugestões de leitura na Biblioteca Pública 

Érico Veríssimo.  
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Anexo C Recursos expositivos e mobiliário na Biblioteca Érico Veríssimo. 
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“Deixe-me ser eu mesma - história da vida de Anne 
Frank”: aprendizados a partir do envolvimento de 

estudantes para a construção de uma cultura de paz 
 

Gracieli Tavares  
Charles Kirschbaum 

 
 
Introdução: os Desafios enfrentados pelo projeto “Anne Frank” 
 

Jovens e crianças enfrentam inúmeros desafios ao longo de sua tra-

jetória escolar. A forma como lidam com esses desafios poderá ter 

consequências importantes para si, para seus colegas e para a comuni-

dade. Entre esses diversos desafios, apontamos dois centrais aos 

elaboradores de políticas públicas na educação: o enfrentamento do bul-

lying1 e a promoção de resiliência para concluir os estudos a despeito de 

inúmeros obstáculos. Bullying remete diretamente à violência sofrida e 

também à violência perpetrada e é frequentemente associado a fenômenos 

sociais mais amplos, como por exemplo, prejuízos à saúde mental daqueles 

que sofrem bullying (MENESINI; SALMIVALLI, 2017). A resiliência implica 

na predisposição individual em persistir nos objetivos e enfrentar desafios 

e situações adversos, tendo várias implicações positivas, incluindo a dimi-

nuição da evasão escolar (SWANSON et al., 2011). 

Entendemos que os valores individuais e a percepção das normas so-

ciais são centrais na explicação do bullying e da resiliência no ambiente 

escolar e são também frequentemente incluídos no desenho de interven-

ções a partir de políticas públicas. Pesquisas recentes na Sociologia 

indicam que os valores individuais são preditores importantes da ação 

 
1 Bullying é definido por assimetria de poder entre agressor e vítima e a ação de agressão à vítima é repetida no 
tempo (OLWEUS, 1996). 
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individual, para além da condição social do indivíduo (VAISEY, 2009). 

Desse modo: muitas vezes entendem-se os valores individuais como sub-

produto da inserção do indivíduo em uma determinada posição na 

estrutura social. Essa forma de abordar valores individuais leva os cientis-

tas sociais a elaborar desenhos de intervenção sobre a estrutura social. Por 

exemplo, quando se entende que o baixo engajamento de um aluno deve-

se a estrutura de sua família, retira-se o foco sobre o indivíduo e passa-se 

a enxergar sua ação e seus valores como inteiramente oriundos de sua si-

tuação social. Embora não rejeitamos esse posicionamento, acreditamos, 

junto a Vaisey (2009), que os valores individuais importam, para além da 

situação social dos indivíduos. No contexto do bullying, os valores são im-

portantes para explicar esse tipo de comportamento. De forma correlata, 

os preconceitos são preditores importantes para o bullying (MENESINI; 

SALMIVALLI, 2017).  

Em paralelo aos valores, entendemos que em qualquer situação so-

cial, os indivíduos monitoram o comportamento de seus pares com o 

objetivo de detectar e interpretar as normas sociais em funcionamento. As 

normas sociais têm influência direta sobre o comportamento individual, 

em paralelo aos valores individuais (CIALDINI; GOLDSTEIN, 2004). No 

contexto do bullying, é possível observar em muitas escolas a norma so-

cial, informalmente compartilhada, de que é errado ir contra o bullying 

(JUVONEN; CADIGAN, 2002). Em contraste, quando essa norma social é 

enfraquecida, um número maior de colegas toma a iniciativa de proteger 

e impedir a violência contra aqueles vistos como mais fracos, levando à 

diminuição do bullying (MENESINI; SALMIVALLI, 2017; SAARENTO; 

BOULTON; SALMIVALLI, 2015).  

Apontamos também para as relações sociais entre os alunos e entre 

alunos e professores, tanto para a prevenção do bullying, quanto para a 

promoção de resiliência. Faz diferença o comportamento dos professores 
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em relação ao bullying (SAARENTO; BOULTON; SALMIVALLI, 2015). 

Dessa forma, Zequinão et al (2016) aponta que há uma necessidade pre-

mente no reforço das relações entre alunos, e entre professores e alunos, 

como objetivo de prevenir contra o bullying. 

A evasão escolar é um dos problemas mais graves no Ensino Médio 

em nosso país, e leva a consequências importantes para a trajetória eco-

nômica e social de nossos jovens. A literatura aponta vários motivos que 

levam um jovem a sair da escola, incluindo “gravidez, dificuldade de 

aprendizado, baixa renda, necessidade de trabalhar, falta de interesse” (DA 

SILVA FERREIRA; DE OLIVEIRA, 2020). Vários destes fatores estão asso-

ciados à falta de resiliência necessária para permanecer na escola, a 

despeito dos obstáculos. O grit (traduzido como ‘garra’) pode ser enten-

dido como resiliência e é associada à disposição individual de persistir 

mesmo quando há obstáculos e frustrações (DUCKWORTH; 

DUCKWORTH, 2016). A literatura recente mostra que a maior resiliência 

leva um melhor aproveitamento, assim como a diminuição da evasão 

(MUENKS; YANG; WIGFIELD, 2018).  

Como enfrentar esses desafios? Como é possível influenciar os alunos 

a adotarem ou modificarem seus valores? Se as normas sociais são associ-

adas à percepção do comportamento coletivo, como podemos proceder 

para que essa percepção mude? Como podemos influenciar as relações en-

tre alunos e professores e entre os alunos para que o bullying seja 

prevenido ou inibido? Uma das formas mais eficazes de lidar com esses 

desafios têm sido a promoção de ‘referentes sociais’ nas escolas, com o 

objetivo de mudança de percepção das normas sociais, rearticulação dos 

valores e promoção de formas alternativas de identificação dos alunos 

(PALUCK; SHEPHERD, 2012).  

A exposição “Deixe-Me Ser Eu Mesma - História da Vida de Anne 

Frank” tem como objetivos centrais o combate ao preconceito, 
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discriminação e racismo. Sua implementação nas escolas promove ‘refe-

rentes sociais’ na medida em que convida alunos de várias escolas públicas 

para auxiliar no processo pedagógico associado com a exposição. Além de 

receber um treinamento intensivo, vários destes interagem com jovens de 

outros países, visitam presencialmente a casa de Anne Frank em Ams-

terdã. A partir desta experiência transformadora, estes jovens se tornam 

multiplicadores e referentes sociais. Ao tomar para si o protagonismo de 

conduzir debates, ensinar novos conteúdos aos seus colegas, e participar 

ativamente de atividades junto aos seus colegas, esses monitores mostram 

que as normas sociais da escola podem ser distintas. Além disso, ao trazer 

várias ideias, valores e experiências ligados à vida de Anne Frank, estes 

jovens trazem a possibilidade de identificação com um personagem que 

representa resiliência frente a obstáculos ímpares. Desta forma, apesar do 

objetivo da exposição não seja o combate ao bullying, este problema é in-

diretamente endereçado na medida em que os alunos passam a refletir e 

debater preconceito e violência. 

Nesse capítulo, buscamos explorar as experiências relatadas por alu-

nos e professores envolvidos na organização e suporte à exposição “Deixe-

Me Ser Eu Mesma - História da Vida de Anne Frank”. Nosso objetivo é 

investigar em que medida esse programa traz o potencial de transforma-

ção de realidades e subjetividades.  

 
Aproximação à Exposição “Deixe-Me Ser Eu Mesma - História da Vida de 
Anne Frank” 
 

O projeto “Anne Frank” foi implementado em diversas escolas em 

Cabreúva (São Paulo), a partir de 2015 e até o momento da escrita deste 

texto (2020), o projeto seguia ativo. O projeto contou com uma série de 

iniciativas ligadas ao município como um todo, às escolas e à formação dos 

monitores. As escolas contaram com diversas exposições, ciclos de diálogo, 
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peças de teatro que traziam conteúdos diversos, incluindo a história da 

Segunda Guerra Mundial, a narrativa da vida de Anne Frank durante a 

guerra, assim como temáticas relacionadas a identidade, diversidade e luta 

contra a injustiça. As atividades subsequentes às exposições levavam os 

alunos a desenvolverem um papel reflexivo, ativo e criativo, envolvendo o 

debate, a escrita de diários, fotografia, vídeo, design de projetos, práticas 

de gestão e facilitação de processos. 

O propósito central do projeto e seus diversos eventos e atividades é 

a mudança de consciência, com forte ênfase no protagonismo juvenil, le-

vando a maior tolerância mútua e o cultivo de uma cultura de paz. Os 

alunos eram levados a refletir como poderiam reagir em situações de pre-

conceito, discriminação e racismo. Essa reflexão incluía a identificação dos 

diversos papeis envolvidos nessas situações. A figura de Anne Frank ganha 

saliência nesse esforço, devido a sua postura frente ao preconceito, discri-

minação e violência. 

As atividades eram acompanhadas pela formação de monitores. Os 

monitores eram alunos de 14 a 18 anos que se voluntariavam ao programa 

de formação ou eram indicados pelos professores das escolas. Seu papel 

principal era a recepção e monitoramento de grupos de outros alunos du-

rante as exposições. Com o engajamento dos monitores no ensino de seus 

colegas, o projeto abraçava a filosofia de “aprendizagem entre pares” (pe-

erlearning) (MAZUR, 1996). Essa abordagem pedagógica leva a um maior 

aprendizado tanto dos monitores quanto dos alunos que aprendem com 

seus colegas por diversas razões. Em primeiro lugar, os monitores se en-

gajam mais na aquisição e reflexão do conteúdo quando se sentem 

responsáveis pelo aprendizado dos colegas. Em segundo lugar, os alunos 

apresentam maior identificação com seus instrutores quando estes são co-

legas: compartilham vivências e repertório cultural e pertencem a uma 

faixa etária próxima. A abordagem era adaptada dependendo da faixa 
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etária dos visitantes. Alguns destes monitores representaram o Brasil na 

Conferência Internacional em Berlim, realizaram estágio na Casa Anne 

Frank em Amsterdã e tornaram-se formadores de novos monitores. 

O projeto contou com um forte engajamento de todo município de 

Cabreúva, para além de suas unidades escolares. Podemos observar evi-

dências desse engajamento a partir de iniciativas como a formação do 

“Movimento Todos por Cabreúva”. 

Os professores das escolas foram diretamente envolvidos nessas ati-

vidades. Na fase de planejamento, o material das exposições e as propostas 

de atividades foram apresentados aos professores. A partir desse conte-

údo, os professores tinham autonomia para criar atividades a serem 

desenvolvidas com os alunos em sala de aula. Além disso, cada escola con-

tava com um professor para desempenhar o papel de apoio aos alunos e 

monitores. 

Com o objetivo de construir uma reflexão acerca da experiência 

“Aprendendo com Anne Frank”, utilizamos duas fontes de dados, entre-

vistas conduzidas pela primeira autora e depoimentos registrados em 

vídeo, disponíveis no canal YouTube2. Ambos os autores leram e assisti-

ram o material qualitativo com o propósito de sugerir possíveis temáticas 

que propiciassem a análise e discussão dos achados. No total, contamos 

com os relatos de 6 alunos e 2 professores e um coordenador pedagógico.  

 
Reflexões em torno dos depoimentos coletados 
 

Organizamos os depoimentos selecionados em dois blocos, “Percep-

ção de Impacto” e “Relação do Projeto com a Gestão da Educação”. 

“Percepção de Impacto” diz respeito a como alunos e professores perce-

bem o impacto do projeto na vida dos jovens e no cotidiano escolar. 

 
2 Respectivamente, https://www.youtube.com/watch?v=WXBv9EVV1oI&feature=youtu.be e https://www.youtube. 
com/watch?v=Jq9pI7DDMWc&feature=youtu.be&list=PLAMaLuLBNbZTrKLHqFKTmax4KXhMNf68u 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBv9EVV1oI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jq9pI7DDMWc&feature=youtu.be&list=PLAMaLuLBNbZTrKLHqFKTmax4KXhMNf68u
https://www.youtube.com/watch?v=Jq9pI7DDMWc&feature=youtu.be&list=PLAMaLuLBNbZTrKLHqFKTmax4KXhMNf68u
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“Relação do Projeto com a Gestão da Educação” se refere à reflexão dos 

professores acerca de como o projeto se relacionou com a gestão do ensino 

e aprendizagem pré-existentes nas unidades escolares. 

 
Percepção de Impacto 
 

Os relatos de professores trazem evidência de que a exposição “Deixe-

Me Ser Eu Mesma - História da Vida de Anne Frank” foi uma iniciativa 

necessária, em contextos em que autoestima e relacionamentos estavam 

prejudicados. Por exemplo, o Professor 1 nos confidenciou que “Temos 

alunos com situações difíceis, tem caso de automutilação, realidade de po-

breza, abuso”. Entre os professores há a percepção de que o projeto foi 

benéfico, em especial aos monitores que se envolveram diretamente: “Ri-

chard e Maria Luiza estão até hoje (envolvidos com o projeto), foram para 

Amsterdã” (Professor 1). Sobre a viagem, o professor relata ter sido uma 

grande conquista para esses adolescentes e oportunidade de mudar suas 

vidas, dando uma oportunidade que as famílias nem poderiam imaginar 

em oferecer: “Dionízio não foi dessa leva, mas isso também o ajudou”. 

(Professor 1).  

Acreditamos que a exposição tenha ido além da transmissão de fatos 

e conceitos históricos. A identificação dos monitores com a Anne Frank 

foi um dos elementos centrais no processo de reflexão: 

 

Vivenciar o projeto Anne Frank foi sensacional, foi uma experiência incrível, 

eu aprendi muito. Tanto da Segunda Guerra, que eu já conhecia, mas assim, 

eu pude me aprofundar muito mais e me colocar muito mais na vida, me po-

sicionar muito melhor em relação a essas coisas. Por exemplo, ver tudo que a 

Anne passou foi um ensinamento muito grande pra mim, pra eu poder valo-

rizar a vida que eu tinha e poder passar isso para pessoas, para os meus colegas 

da escola. Foi muito incrível, muitos receberam essa informação de uma ma-

neira muito positiva, eles gostaram muito, acharam que foi muito bom para 

eles também, principalmente o pessoal do Ensino Fundamental. (Aluno 1). 
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O projeto da Anne me remete a luz, o projeto da Anne me remete esperança 

ainda, porque eu acho que a situação da educação brasileira é muito compli-

cada e a gente precisa, o projeto da Anne é totalmente essencial, a gente precisa 

dele. As pessoas precisam ouvir sobre Anne Frank, porque parece uma história 

muito distante, parece uma história... Eu falei muito isso durante as monito-

rias, eu falei: Ah a gente sempre pensa, ah aconteceu com uma menina, em 

1945... mas é muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina 

e essa era uma das maiores metas que eu tinha, que era conseguir passar para 

os alunos o quão próximo da nossa realidade esse cenário é, e eu consegui 

passar porque eu percebia, era nítido assim, ver os alunos ascendendo assim, 

em sala de aula. Eles se tocando (percebendo) e falando: nossa, preciso tomar 

cuidado, eu acho válido demais, eu acho... a educação brasileira precisa de mais 

projetos assim. (Aluno 2). 

 

Como isso tudo ainda ocorre de outra maneira. Ainda há discriminação por 

sua religião, pela homossexualidade, pela sua classe social; etnia, etc. É incrível 

como ainda está presente a discriminação na sociedade”. (Aluno 3). 

Foi uma experiência maravilhosa, para conhecer o passado, que eu conhecia 

só por cima, não só a história de Anne Frank, mas a história do Holocausto. 

(Aluno 4). 

 

Tanto professores, quanto alunos apontaram como o projeto promo-

veu o protagonismo dos discentes. Por exemplo, o professor 1 explicita: 

“gostei de ver o aluno ser o monitor da exposição”. Vários alunos expres-

saram a forma como o envolvimento com a exposição os levou a 

desenvolver atitudes associadas a maior resiliência e disposição a enfren-

tar diversidade: 

 

Muitos deles não conheciam, quando eles conheceram a história da Anne eles 

ficaram muito tristes, perguntavam: Nossa, mas por que isso aconteceu? E 

dava para ver realmente que isso de alguma certa maneira ensinou alguns 

valores pra eles, aliás, muitos valores para eles, por que muita gente olhava e 

me perguntava: Nossa, mas por que as pessoas são assim, por que eles 
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queriam tirar a vida de outras pessoas, por que eles eram maus? E aí a gente 

tinha que passar a mensagem de que o mundo nem sempre vai ser o mais 

bonito possível, mas que a Anne deixou uma mensagem linda de superação e 

que essas crianças pudessem levar disso como uma história de motivação 

mesmo para a vida delas, para perceberem quanto privilégio a gente tem, 

quanto privilégio elas têm hoje, poder ser livres e viver muito bem, não tão 

bem, mas ainda assim bem e, enfim, foi uma experiência inigualável, eu gostei 

muito, as minhas colegas também gostaram muito, a gente passou o resto do 

ano comentando sobre isso e o pessoal da escola passou o resto do ano falando 

que a gente era as meninas da Anne Frank (risos). (Aluno 1). 

 

Por conta deste preconceito, discriminação, eu já sofri muito por causa disso. 

Porque, como eu já disse, sempre fui muito tímida. Eu não conseguia conver-

sar com as pessoas, interagir. Eu tinha vários “apelidinhos” – ‘antissocial’, 

‘metida’ (porque eu não conversava), Para deixar esse preconceito um pouco 

de lado.  Assim como a Anne, ela estava passando por todo aquele momento 

difícil, ela resolveu colocar tudo naquele diário; eu preferi deixar todos meus 

problemas de lado, e focar mais nas coisas boas que estavam acontecendo co-

migo, na minha vida, na minha família. A história dela deu uma inspiração 

porque a gente com isso aprende muita coisa, como a passar por cima de todos 

os obstáculos; apesar de todos os problemas, a gente tem que acreditar que 

isso vai passar e que vai melhorar; mas isso só depende da gente; a gente tem 

que acreditar; a gente tem que ajudar os outros com isso, não empurrar para 

o buraco, para o abismo; e dar uma mão quando a pessoa cair, ajudar a levan-

tar, fazer a nossa parte. (Aluno 5) 

 

Os diversos depoimentos dos alunos mostram graus crescentes de 

reflexividade, seja sobre a situação deles dentro de contextos sociais com-

plexos, assim como sobre situações sociais que vão além do contexto local 

onde estão inseridos. Por exemplo, um dos alunos expressa a forma como 

passou a entender sua situação em relação a outros alunos: “O projeto 

Anne Frank me remete a motivação, superação, me faz pensar em justa-

mente valorizar a vida que eu tenho, em perceber os privilégios” (Aluno 
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1). O mesmo aluno nos revela como a reflexão sobre a experiência de Anne 

Frank pode informar as suas escolhas, em consonância com o exercício de 

sua cidadania: 

 

Em perceber é... o quanto a nossa opinião, a nossa forma de expressar, o 

quanto os nossos pensamentos podem influenciar todo um grupo de pessoas, 

o quanto é importante a gente tomar cuidado com os extremos da vida, e re-

fletir sempre sobre as pessoas que a gente quer no nosso governo, as pessoas 

que a gente quer na nossa vida, porque, como o Hitler, é importante a gente 

perceber os Hitlers da nossa vida e buscar uma maneira de evitar repetir os 

mesmos erros. (Aluno 1). 

 

Há 70 anos, a Anne tentou fazer diferença e não conseguiu. Então acho que a 

gente tem o propósito de tentar fazer essa diferença hoje. (Aluno 6).  

 

A reflexão se dá sobre o contexto em que se está inserido. De forma 

concomitante, esse contexto já não se apresenta como determinístico e co-

ercitivo, mas como uma situação social que pode e precisa ser modificada: 

“me faz crer que o mundo ainda precisa mudar muito” (Aluno 1). Essa 

reflexão implica não somente como o indivíduo se situa no mundo, mas 

como aqueles que estão a sua volta podem e precisam ser mobilizados para 

gerar mudanças duradoras. Essa reflexão permite identificar evidências de 

predisposição à ação coletiva voltada a impactos sociais expressivos: 

 

perceber o quanto uma sociedade pode influenciar, o quanto é importante a 

gente parar para pensar nas nossas decisões e se elas vão ser extremas demais 

ou se isso vai levar alguém a ser extremo demais, então acredito que muita 

gente conseguiu pensar nisso e eu espero que isso tenha tido uma influência 

política também nesses alunos, eu acho que teve, muita gente ver esse tempo 

como sendo algo lamentável, o que foi mesmo (Aluno 1). 
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Um dos impactos mais importantes do projeto se efetiva nas relações 

da comunidade escolar, em especial entre os alunos. A mudança na forma 

como as relações mudam é concomitante à percepção de necessidade de 

maior ação coletiva: na medida em que os alunos percebem que não basta 

‘ter uma opinião’, mas é necessário engajar-se em projetos coletivos de 

impacto social, gera-se um movimento em direção à escuta e à empatia ao 

outro. Essa mudança é registrada de forma explícita pelos alunos que ex-

perimentaram o isolamento e a alienação em relação à comunidade escolar 

em virtude da polarização política em 2018 e seus efeitos deletérios sobre 

as relações. A polarização leva a dificuldades de relacionamento para fora 

da ‘bolha’ daqueles que compartilham as mesmas opiniões, impedindo a 

reflexão que transcenda o sectarismo. Nessa medida, o projeto levou os 

alunos a evitar essa dificuldade de lidar com ideias e opiniões: 

 

Eu comecei no Ensino Médio no ano das eleições presidenciais, que foi um ano 

bem tenso e a gente resolveu fazer uma arena democrática na sala e foi um 

debate muito ácido, assim, o pessoal estava com “sangue no olho mesmo”, e 

houve ofensa, uma série de coisas e na hora, eu não me importei tanto, mas 

depois, quando eu entrei para o projeto (Anne Frank), mudou muito na forma 

que eu abordei os assuntos. Eu fui monitora e eu tive mais tato pra tocar nos 

assuntos, por causa desse debate que tinha acontecido. E as relações ali na 

escola, pelo menos na que eu estudo fiz o Ensino Médio todo no período no-

turno, então o pessoal trabalha, faz estágio, enfim, então era uma coisa meio 

assim: bom, não mexe com os meus e está tudo certo. Por exemplo: se meu 

amigo não está bem, ok, eu vou tentar ajudar, mas se uma pessoa que eu nunca 

vi na vida, que eu não conheço direito, não está bem, não é da minha conta. 

Era basicamente isso, assim. E vivenciar o projeto da Anne foi transformador 

e mudou muito o meu olhar sobre as coisas. É...voltando aquele assunto do 

debate que eu falei: quando comecei a estudar sobre a Anne e a montar como 

seria a exposição, e o que eu falaria, enfim, a me preparar, me lembrei de 

muito do debate, porque falar sobre a Anne é falar muito sobre o respeito ao 

próximo e sobre as individualidades da pessoa. Naquele debate não teve isso, 
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e eu fui monitora, eu monitorei minha sala e consegui fazer com que todo 

mundo lembrasse o que tinha acontecido aquele dia e que todo mundo pen-

sasse o quão errado foi e foi transformador por isso. Porque a gente fala tanto 

em respeitar o próximo, respeitar o próximo... só que no dia a dia a gente faz 

as coisas tão no automático, que às vezes a gente não respeita o próximo e a 

gente nem percebe. (Aluno 2). 

 

Alunos e professores expressaram mudanças no ambiente escolar, 

com visível impacto nas relações entre os alunos e com diminuição sensí-

vel da violência. O professor 1 atribui essa diminuição à identificação de 

preconceitos que impedem o exercício de empatia: “a identificação do pre-

conceito ajuda (os alunos) a enfrentar e defender os outros”.  De forma 

análoga, vários alunos expressaram uma mudança na forma dos alunos se 

relacionarem e no clima escolar em geral: 

 

A escola não voltou a ser como era antes. Na escola houve duas exposições 

(Deixe-Me Ser Eu Mesma – a história da vida de Anne Frank e Aprendendo 

com Anne Frank – histórias que ensinam valores). Na primeira estava no sexto 

ano e eu vi a exposição e a segunda fui monitora, então assim o ambiente sem-

pre foi, mesmo que o pessoal não fosse tão tranquilo assim, sempre foi um 

ambiente pacífico, acho que o projeto influenciou bastante, e influencia até 

hoje. Quando eu entrei lá, a escola tinha fama de ser uma das piores escolas 

da cidade e a exposição não tinha acontecido ainda. Eu entrei e aí, no final do 

ano aconteceu a exposição e acho que a fama da escola mudou, sabe. E mudou 

pelo comportamento dos alunos, porque o comportamento também mudou e 

eu acho que projeto da Anne influenciou muito isso. (Aluno 2). 

 

Embora a exposição tenha trazido benefícios para as escolas, vários 

relatos apontam para uma ‘heterogeneidade’ do impacto. No relato de al-

guns alunos, o impacto foi mais perceptível entre alunos do Ensino 

Fundamental, por duas razões. A primeira, alunos mais jovens apresentam 

maior predisposição para rever suas crenças e atitudes. Em segundo lugar, 
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os interesses dos alunos do Ensino Médio tendem a gravitar para fora do 

ambiente escolar: 

 

Eu acredito que houve mudança no ambiente escolar. Na minha turma (de 

Ensino Médio) posso dizer que não, porque o pessoal da minha turma, já era 

muito mais maduro, então o pessoal já tinha muita ideia formada e acredito 

que muitos já estavam muito fechados para a história da Anne, porque muita 

gente já não queria mais escutar, já era um assunto que a gente abordava há 

algum tempo, então eles estavam muito fechados para levar alguma coisa para 

a vida deles do projeto, então eu acredito que os Ensinos Médios, os segundos 

e primeiros anos pode ser que sim, mas o Fundamental tenho certeza que eles 

realmente levaram isso de uma forma positiva, acredito que mudou sim o pen-

samento de muitos deles, inclusive como eu falei, para eles perceberem mesmo 

os privilégios que eles têm, como o mundo mudou, como as pessoas são, é... o 

sofrimento assim, ali explícito para que eles vissem, é claro que a gente passou 

isso da melhor forma possível, assim, sem que isso fosse um trauma para eles, 

para que eles não sentissem isso, a gente passou da melhor forma, para que 

eles vissem que isso tudo era ruim, mas que tudo isso ainda teve um ensina-

mento ainda muito grandioso, então eu acredito sim que eles tiveram uma 

mudança, que eles conseguiram ver alguma coisa diferente no mundo. (Aluno 

1). 

 

Houve mudança no ambiente escolar depois do projeto, eu notei muito que o 

pessoal estava mais aberto a ouvir as coisas. Eu fiquei com muito medo quando 

eu entrei para o projeto porque eu peguei diferentes turmas, assim, desde o 

sexto ano até o terceiro do Ensino Médio, tive contato com todas, algumas 

turmas foram mais difíceis, mas no final eu consegui fazer com que todas en-

tendessem o real proposito que é respeitar o próximo e ouvir mais e eu notei 

isso... notei que as pessoas estavam mais abertas a ouvir mais. O projeto acon-

teceu no finalzinho de junho, o pessoal já estava saindo de férias e aí quando 

nós voltamos das férias, eu me deparei com um ambiente diferente, sim. 

(Aluno 2). 
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Relação do Projeto com a Gestão da Educação 
 

Acreditamos que o sucesso do projeto se deu pelo engajamento efe-

tivo dos professores e da liderança escolar no esforço conjunto. Essa seção 

tem como objetivo recuperar relatos associados à gestão do projeto junto 

aos professores e, ao mesmo tempo, apontar oportunidades de melhoria 

no seu planejamento e implementação. 

Em geral, é possível observar o engajamento dos professores e ges-

tores no projeto, desde seu planejamento. Por exemplo, um dos 

entrevistados relata: “eu já tinha conhecimento do projeto; isso já foi uma 

confiança a mais para a equipe gestora; eu estava presente na reunião e 

disse, ‘podemos abraçar” (Coordenador Pedagógico). Essa percepção por 

parte da gestão escolar também é confirmada pelos professores: “Até 

mesmo aqueles mais ‘tranquilos’ se envolveram; então foi para nós uma 

experiência muito rica” (Professor 2).  

No entanto, é importante notar o caráter voluntário dos professores, 

em contraste com uma situação em que a participação docente seria exi-

gida: é justamente na possibilidade de escolha autônoma que faz do 

projeto uma oportunidade de aprendizado e realização também aos pro-

fessores. Nesse sentido, houve professores que não se envolveram no 

projeto, mas a maioria dos professores se envolveu: “(Dentre os professo-

res) tem quem gosta e quem não gosta, o envolvimento não é de todos, 

mas a maioria se envolve” (Professor 1).  

Duas preocupações foram expressas pelos professores em relação à 

inserção do projeto Anne Frank nas escolas. A primeira preocupação diz 

respeito aos projetos pré-existentes. O planejamento do projeto, assim 

como a sua implementação, deve respeitar o currículo, os objetivos de 

aprendizado e os projetos planejados pelos professores. A segunda preo-

cupação diz respeito à perenidade do projeto Anne Frank. Para os 
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professores, é importante que haja continuidade no projeto para que seus 

efeitos sejam duradouros: “A escola tem muito conteúdo para realizar pro-

jetos. (Seria bom...) Algo permanente, mas que respeite o ritmo da escola.” 

(Professor 1).  

 
Considerações Finais 
 

Iniciamos esse capítulo enfatizando temas importantes no cotidiano 

escolar que frequentemente ganham a atenção dos formuladores de polí-

ticas públicas. Entre esses temas, o combate ao bullying e a diminuição da 

evasão escolar são prioridades e passam pela promoção da resiliência, mu-

dança de valores e crenças dos alunos, assim como pelo apoio a melhores 

relações entre alunos, entre alunos e profissionais, assim como na melho-

ria do clima escolar. 

O projeto Anne Frank, desenvolvido em diversas escolas brasileiras, 

se propõe a combater o preconceito, discriminação e racismo. Nesse es-

forço, traz conteúdos e experiências ligadas à figura de Anne Frank. A 

partir das entrevistas conduzidas com alunos e professores, pudemos ob-

servar de que forma essas atividades geram impacto para alunos, escolas 

e a comunidade em geral e indiretamente, levam a uma diminuição da 

violência. Especificamente, salientamos os seguintes elementos: 

O programa conta com a formação de monitores e conta com eles 

para o aprendizado entre os pares. É a partir da valorização e reconheci-

mento deles que muitos alunos foram expostos aos conteúdos e atividades 

propostos. Acreditamos que a identificação entre os jovens, com ênfase no 

protagonismo juvenil tenha sido um aspecto central para o sucesso do pro-

grama. 

Percebemos como as diversas atividades reflexivas levaram a uma 

‘mudança de consciência’ por parte dos alunos, que se traduz em maior 

posicionamento crítico e o fomento de relacionamentos mais positivos na 
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comunidade escolar. Especificamente, podemos identificar três chaves 

analíticas que acompanham essa mudança: valores, normas e papéis soci-

ais. A partir das exposições e atividades, monitores e alunos em geral 

foram convidados a rever seus valores. O debate coletivo aberto levou-os 

a rever e questionar as normas sociais vigentes em suas escolas, e com isso 

mudaram o contexto em que situações de violência poderiam emergir. Fi-

nalmente, a reflexão também inclui a avaliação crítica dos papéis sociais 

envolvidos em situações de violência. A partir da experiência de Anne 

Frank, os alunos puderam perceber como situações de discriminação 

transcendem a vítima e o agressor, envolvendo também papéis ‘coadju-

vantes’ como o do observador.  A reflexão sobre esses diversos papéis 

permitiu aos alunos entenderem o prejuízo da passividade frente a situa-

ções percebidas como injustas.  

Gostaríamos de encerrar nosso capítulo apontando algumas oportu-

nidades de reflexão para permitir a melhoria e expansão do projeto. Em 

primeiro lugar, acreditamos que o envolvimento dos professores em todas 

as fases (planejamento, implementação e avaliação) pode ser intensificado. 

Embora o projeto tenha contado com um apoio importante dos professo-

res, alguns relatos evidenciam que a inclusão dos professores poderia ser 

maior, aumentando assim a articulação do projeto com os objetivos de 

aprendizado estabelecidos pela gestão escolar. O maior envolvimento dos 

professores e da gestão escolar será crucial para garantir a perenidade do 

projeto nas unidades escolares. 

Em segundo lugar, acreditamos que seja importante avaliar como as 

atividades se relacionam com as faixas etárias envolvidas. O projeto em 

seu desenho atual permite a diferenciação de conteúdos e abordagens de-

pendendo da faixa etária que se quer trabalhar. No entanto, alguns 

depoimentos mostram que alunos mais velhos se mostram menos dispos-

tos a se engajar que alunos mais jovens. Com isso, corre-se o risco de não 
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se conseguir trabalhar os conteúdos mais sensíveis com a faixa etária apro-

priada. A necessidade de iniciar o trabalho com os mesmos alunos e 

acompanhá-los até o Ensino Médio reforça a ideia de que o projeto deva 

ser desenvolvido visando períodos de longo prazo para que surta o efeito 

desejado. 

Finalmente, chamamos a atenção ao efeito transformador do projeto 

aos monitores. Os relatos obtidos mostram como estes alunos se desen-

volveram ao longo da capacitação, reflexão e debate com os colegas, 

interação com jovens de outros países e capacitação de seus pares. Do 

ponto de vista da didática baseada em ‘aprendizagem entre pares’ o pro-

jeto pode ser pensado como uma referência importante de ser estudada e 

investigada. Acreditamos que sejam necessários estudos adicionais para 

entender em que medida o conteúdo e reflexão desenvolvidos pelos moni-

tores foram efetivamente replicados pelos seus pares não-monitores. 
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Durante o decorrer do tempo ouvimos falar pouquíssimo sobre mu-

lheres que revolucionaram a História. Anne Frank, apesar de sua pouca 

idade, compõe o panteão das mulheres que deixaram seu legado como re-

ferência de luta por liberdade e igualdade. Por meio da escrita, com apenas 

14 anos, demonstrou que é possível resistir e persistir na batalha por mais 

direitos, não só para as mulheres, mas por direitos humanos.  

Seu diário narra sentimentos, pensamentos e relatos de um mo-

mento em que o autoritarismo e a intolerância eram sinônimos de 

supremacia racial e de gênero, permitindo assim que ocorressem atroci-

dades e crimes contra a humanidade. 

Em um cenário onde teve início uma tentativa de buscar um local de 

fala para as mulheres, ter Anne Frank como símbolo de resistência é ul-

trapassar todas as barreiras ditadas pelo patriarcado, formadoras de 

preconceitos e discriminações. A escritora se enquadra em três grupos de 

vulnerabilidade em sua época, sendo mulher, adolescente e judia e deixou 

por meio de suas memórias afetivas uma das contribuições mais impor-

tantes do século XX, introduzindo-se na identidade coletiva de várias 

nações e fortalecendo a formação pessoal de várias pessoas.  
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Para Ana Paula Goulart Ribeiro (2013), as práticas de memória se 

impõem como um imperativo para diversos grupos sociais. Partindo desse 

pressuposto é necessário analisar o conceito de memória, utilizando-se de 

uma perspectiva sócio-histórica. 

A análise do Diário de Anne Frank evidencia a extrema necessidade 

de refazer nosso percurso histórico, dada a volta do autoritarismo no 

mundo e o fortalecimento do ultra conservadorismo religioso, buscando 

mais uma vez perseguir grupos vulneráveis. Ainda hoje se pode observar 

o movimento de resistência das mulheres contra qualquer forma de opres-

são. Um dos grandes exemplos foi o movimento ELE NÃO que ocorreu 

durante a campanha eleitoral do ano de 2018 no Brasil, que representou a 

união de variados grupos sociais com um intuito comum, contra uma fi-

gura que representa o retrógrado discurso patriarcal e opressor.  

Assim como afirma Anne Frank: “nunca mais recuarei diante da ver-

dade”. Essa frase ecoa como a voz das mulheres que lutam para conquistar 

cada vez mais autonomia e para efetivar os direitos já adquiridos. O docu-

mento histórico escrito de maneira inocente e singela por meio de cartas 

destinadas a uma querida amiga Kitty, ajudou a reescrever uma narrativa 

histórica antes feita por homens brancos, pontuando assim uma perspec-

tiva diferente, frente ao que foi o Nazismo, sem tal percepção de revisão 

narrativa não existiria História. 

A psicanálise se encaixa nessa perspectiva por ter, dentro dos discur-

sos presentes nas Universidades, uma ética que privilegia o desejo do 

sujeito, colocando o foco em seu discurso, migrando o protagonismo do 

saber do observador (postura da Ciência) para o saber do observado. Afi-

nal, não há quem possa saber mais sobre determinada situação do que o 

sujeito que vivenciou e se propôs a fazer uma análise do ocorrido. Nesse 

sentido, assim como Anne, a Psicanálise se apresenta como uma subversão 

das lógicas hegemônicas (ELIA, 2010). A jovem denunciou com verdade os 



Fernando F. M. Neto; Gabriela L. A. de M. Pachioni; Maria G. S. Moreira; Matheus M. Peres | 185 

 

horrores de um regime ditatorial, que a obrigou a permanecer por dois 

anos dentro um pequeno esconderijo nos fundos da loja de seu pai e que 

futuramente iria ceifar a sua vida.  

O presente capítulo tem por objetivos analisar Anne Frank como sím-

bolo de resistência para várias gerações; como seu diário influencia na 

identidade e memórias coletivas e, fazer uma análise política de sua obra 

frente aos Direitos Humanos e sua conservação em Estados totalitários - 

com enfoque na Constituição Federal Brasileira. 

Entende-se metodologia como a organização das ferramentas neces-

sárias para a execução do capítulo, visando alcançar os objetivos 

propostos. Para atingir os objetivos pretendidos nesta pesquisa, será utili-

zada uma abordagem dedutiva, que irá nos fornecer um melhor raciocínio 

para explicarmos, do particular para o geral, demonstrando como Anne 

Frank passou de uma simples jovem judia a uma inspiração para muitos, 

tornando-se um símbolo de resistência mundial e inserindo-se na identi-

dade e memórias coletivas de muitos povos. 

Serão usados os procedimentos históricos e comparativos, a fim de 

se traçar uma trajetória sobre os escritos da jovem em seu diário, junta-

mente com elementos comparativos do passado e do presente, fazendo 

assim, um paralelo entre as possíveis transformações e como têm impac-

tado a sociedade em geral. 

A técnica empregada será a documentação indireta, por meio de pes-

quisa bibliográfica, doutrinária, artigos científicos, a fim de ter ciência da 

atualidade. Por fim, percebe-se que existe um amplo caminho a ser explo-

rado sobre o tema, daí, compreender que construir uma análise 

político/jurídica e também psicológica, baseada em fundamentos mais éti-

cos é também semear as bases para uma sociedade mais justa e igualitária 

entre os indivíduos. 
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A influência da obra de Anne Frank na representação social do feminino  
 

Identidade coletiva refere-se à relação de pertencimento que deter-

minada pessoa tem frente a um grupo, podendo ser ideológico ou por 

experiências em comum. Trazer Anne Frank como influenciadora dessa 

identidade simbólica é entender sua posição como minoria naquela época 

e entender como isso reflete em movimentos sociais contemporâneos. 

Nossas memórias movem a coletividade, sendo partilhadas por sujei-

tos que, mesmo vivenciando de modo individual, a evocam e trazem uma 

significação para elas. Essa lembrança é passada por meio da linguagem, 

inserindo-se no laço social. 

Para Ana Paula Goulart Ribeiro (2013), a luta contra o esquecimento 

é uma maneira de lembrar seus semelhantes e resistir contra horrores 

como o Holocausto e a Ditadura Civil-Militar. Ler a obra da jovem é um 

manifesto contra os desmandos do autoritarismo pós-moderno e um in-

centivo ao pensamento crítico.  

O laço entre memória e identidade coletiva se efetiva quando, por 

meio desse reconhecimento de pertencimento, são partilhadas vivências e 

experiências com o todo, refletindo na subjetividade de cada sujeito. Seu 

registro é uma recordação potente, importante para evitar a repetição dos 

erros do passado, fazendo com que sua denúncia entre no imaginário das 

gerações porvir. A compulsão à repetição não acontece somente de ma-

neira isolada, a sociedade também repete seus ciclos sociais, econômicos e 

políticos.  

Para que essa repetição se modifique, como ensina Freud 

(1914/1990), para uma recordação e posterior elaboração, é necessário que 

discursos de resistência como o de Anne Frank sejam reverberados ao 

ponto de alcançar uma relevância social significativa. Esse movimento 
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acontece com bastante relutância por parte do status quo, vozes dissonan-

tes são reprimidas, o discurso patriarcal é hegemônico.  

É interessante perceber a forma utilizada pela jovem para relatar a 

sua vivência, a utilização de um diário para tal relato é típico da fase que 

Anne Frank vivenciava, a adolescência. Dar o nome de Kitty para o seu 

diário demonstra a necessidade de dialogar com um igual, um outro aces-

sível, atribuindo características humanas àquelas folhas, cheias de 

sentimentos e emoções. 

A escrita deu a ela a possibilidade de construir um personagem em 

que ela podia exercer seu ser, mudando sua posição subjetiva e deixando 

de ser determinada pela situação que lhe foi imposta, passando então a 

determinar sua própria história. Ela torna-se protagonista daquilo que an-

siava, nomeando assim o lugar que ocupava como pessoa dentro daquele 

contexto, é por essa busca autoral que podemos perceber a representativi-

dade de Anne Frank como símbolo de resistência.  

Partindo da premissa de que a escrita é a formação de um discurso e 

que é no discurso que surge o sujeito, fruto de seu conteúdo inconsciente, 

Foucault (2006a) traz a importância da função do autor, caracterizando o 

modo de ser nesse discurso, produzindo subjetividade por meio dessas for-

mações discursivas. 

A concepção racionalista do sujeito é criticada dentro dessa perspec-

tiva de surgimento do sujeito autônomo por meio das formações 

discursivas. Nesse sentido o sujeito foucaultiano aproxima-se do sujeito da 

Psicanálise, ao expor que no discurso do sujeito, existe uma formação sub-

jetiva a partir da posição que é criada pela Ciência, ao mesmo tempo em 

que é negada pela mesma Ciência que o criou, isto é, a posição do sujeito. 

A autonomia, um dos pontos da filosofia racionalista que funda a Ciência 

moderna, de um sujeito que só existe dentro de uma perspectiva racional 

é, paradoxalmente, reduzida.  
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Esse algo que escapa, que não tem lugar no mundo racional, é justa-

mente o que transborda do interior de Anne Frank para sua escrita. Uma 

jovem em plena constituição subjetiva, passando por diversos processos 

interiores, não tem lugar para ser dentro de uma casa-esconderijo-prisão. 

Seu diário é onde ela consegue expressar os seus desejos recalcados. 

O sujeito que surge quando Anne Frank decide iniciar o diálogo con-

sigo mesma em seu diário é uma forma de resistência. Resistir ao falar da 

sua própria dor, influenciando assim movimentos sociais que buscam ex-

por sua dor provinda de todos os anos de silenciamento, ditados pela 

sociedade. 

Resistir, conservar-se firme, não sucumbir, permanecer forte nas ad-

versidades, esse é um dos maiores ensinamentos deixados por essa jovem 

de 14 anos que permaneceu isolada do mundo. Sua figura para o femi-

nismo representa a transformação alcançada por ela na História, pela sua 

voz, pela sua garra, por sua não desistência do direito de viver e ser livre. 

Analisar a transição para a adolescência, a descoberta de seus impul-

sos sexuais, a situação de opressão e intolerância vivenciadas, todas essas 

adversidades enfrentadas por Anne Frank, nos ajuda a entender que sua 

escrita foi para ela um mecanismo de sublimação, um mecanismo de de-

fesa para se manter conectada com o real.  

Sua voz continua latente, ressoando por meio da História, sua preo-

cupação em desmascarar o desconhecido, tornando-a uma representação 

feminina de força histórica que merece ser lembrada. Anne Frank utilizou-

se, mesmo que de maneira inconsciente, mesmo que não tivesse conheci-

mento, de uma das frases ditas por Simone de Beauvoir: “[...] que nada 

nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite” (BEAUVOIR, 1949). 

Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre.    
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A autora nos ensina que independentemente de qualquer situação 

contrária ou qualquer dificuldade não devemos deixar de fazer aquilo que 

desejamos, sendo necessário prosseguir com sua verdade. 

 
A primazia do sujeito e a valorização do seu discurso 
 

Assim como Beauvoir nos ensinou a resistir em defesa do desejo fe-

minino, Lacan ao tomar como referência Antígona (tragédia grega de 

influência incomensurável na nossa cultura), nos mostra que a ética da 

Psicanálise é a ética do desejo, é a ética do sujeito, mesmo em situações de 

opressão social (LACAN, 1997).  

Antígona lutou, em defesa de seu irmão, mesmo que isso significasse 

sua própria morte, ela não renunciou ao seu desejo em detrimento de de-

sejos tirânicos com um poder social maior do que o seu. Na tentativa de 

entender o sujeito que luta pelos direitos feministas, assim como Anne 

Frank se desenvolve dentro desse movimento social, é possível trazer au-

tores que dialogam com essa perspectiva. Simone de Beauvoir demonstra 

uma relação entre corpo e subjetividade, colocando o corpo como um dos 

componentes formadores da subjetividade. Essa ideia contextualiza e alia 

a busca por direitos igualitários com a crítica de um sujeito feminino uni-

versal de certa forma padronizado, conceito que recalca as singularidades 

de cada uma estabelecendo, por exemplo, um corpo ideal a ser almejado 

pelas mulheres e modos de se portar agradáveis para a sociedade.  

Para Judith Butler (1990), a intepretação do sujeito dentro do movi-

mento feminista é uma problemática devido à tentativa de designar uma 

demanda em comum para todas as mulheres, assim os sujeitos se tornam 

reprimidos e regulamentados por normas nessa disputa de poder. Nessa 

perspectiva a crítica se formula a desvalorização do discurso do sujeito. 

Anne possuía uma demanda dentro do seu contexto social de proibições, 

às quais interferiam diretamente na primazia dela como sujeito, o que não 
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conseguiu impedir a constituição de um sujeito forte e autônomo por meio 

de seu diário. 

Dessa maneira, evitar uma denominação universal para a mulher, ou 

seja, evitar uma definição pré-concebida do que seria “A mulher”, ajuda a 

posicionar o significante mulher universal como um produto a ser comba-

tido, de modo a defender as singularidades de cada sujeito. O tornar-se 

mulher deve acontecer de uma maneira que não seja moldada pelo que é 

esperado socialmente de uma mulher, não excluindo assim o fato de que 

os desejos e as demandas são singulares para cada uma delas. 

Então, para oferecer um entendimento claro do que é esse sujeito 

dentro do contexto de um diálogo psicanalítico para a obra de Anne Frank 

é de suma importância que fiquem claras as condições para a existência 

desse sujeito, sendo a linguagem e o desejo pilares para seu entendimento.   

A Psicanálise entra em discordância com os outros campos do saber, 

que entram em disputa pela hegemonia do discurso em saúde mental, não 

corroborando  principalmente das psicologias ditas comportamentais e da 

psiquiatria descritiva ou fenomenológica: 

 

Em algumas formulações que evidenciam de modo mais radical essa interação 

da carga genética com o conjunto de fatores ambientais que agem sobre o in-

divíduo e sua constituição chega-se a ponto de reduzir o psíquico a um lugar 

de interseção, de entrecruzamento, sem nenhuma positividade, de duas or-

dens primárias, a biológica e a sociológica, estas sim positivas. Ora, a 

psicanálise apresenta um modo de conceber o sujeito e sua constituição que se 

opõe, do modo mais radical, a essas concepções. Para a psicanálise, o campo 

do psíquico o concebe como uma positividade, e não como um efeito interativo 

e secundário de ordens positivas, porém estranhas ao psíquico e primárias em 

relação a este. A noção central do campo do psíquico é justamente a de sujeito. 

(ELIA, 2010, p. 31). 
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O conceito de sujeito, mesmo tendo surgido em conjunto com o con-

ceito de Ciência, é essencial para subverter as opressões subjetivas 

provenientes, vindas de partes dessa mesma Ciência, a qual é indissociável 

da política de cada época. É esse conceito psicanalítico de sujeito que entra 

em cena também na defesa dos discursos individuais, protegendo a liber-

dade de expressão e de existência de subjetividades que destoam dos 

discursos hegemônicos, como a encontrada no diário de Anne Frank. 

Dessa forma, temos a Psicanálise, quando bem interpretada, como 

um dos mecanismos de resistência dentro do contexto atual, sendo uma 

das principais protetoras das diversas subjetividades reprimidas e discur-

sos abafados, que não tem lugar em nossa sociedade patriarcal e 

conservadora. 

 
Aspectos da Constituinte de 1988 nos ensinamentos de Anne Frank 
 

O Brasil passou por vários períodos difíceis, um deles foi a Ditadura 

Civil-Militar e naquela época predominava a intolerância, a restrição da 

liberdade de pensamento, a falta de alteridade. A atualidade é diferente 

daquela passagem, e espera-se que os tempos sombrios, com menos direi-

tos e desigualdade social, não prevaleçam para que o caos não se instaure 

novamente.  

Com o modelo de Estado Democrático de Direito, torna-se diferente 

dos outros regimes de governo e a população conta com voz ativa, por isso, 

os fundamentos são os constantes no art. 1º da CRFB/88 - Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, soberania, cidadania, dignidade da 

pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o plura-

lismo político.  

Sobre pluralismo político, brilhante é a definição de Moraes: 
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[...] demonstra a preocupação do legislador constituinte em afirmar-se a am-

pla e livre participação popular nos destinos políticos do país, garantindo a 

liberdade de convicção filosófica e política e, também, a possibilidade de orga-

nização e participação em partidos políticos. (MORAES, 2010, p. 22). 

 

Além do art. 1º da CRFB/88, o art. 5º consagra que todos os indiví-

duos perante a lei são iguais, não havendo distinção de qualquer natureza 

e garante aos brasileiros e aos estrangeiros, que residem no Brasil, a invi-

olabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, e à segurança, entre 

outros.  

A atual Constituição é elogiada a nível internacional, por consagrar 

direitos que já deveriam estar no ordenamento jurídico há muitos anos. 

Ela é moderna, procura estabelecer regras e princípios para uma sociedade 

mais igualitária e menos desigual.  

No que tange aos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, a 

CRFB/88, trouxe parâmetros, que destaca de forma isonômica tais direitos 

e suas lutas. Dentro desses direitos, há, pela primeira vez, graças às lutas 

sociais, dos direitos dos não-humanos, no seu art. 225, VII, como forma de 

proteger os seres indefesos, sendo bastante importante para o convívio 

humano.  

Com a grande importância do estudo sobre os Direitos Humanos, no 

próximo tópico será abordado o tema com as vivências de Anne Frank, 

como está relacionado à Modernidade e seus ensinamentos para os prin-

cípios que os relacionam. 

 
As vivências de Anne Frank e seu incentivo ao respeito sobre os direitos 
humanos 
 

O fundamento dos direitos humanos é a dignidade. Nada é superior 

à pessoa humana, sendo que esta deve ser respeitada e protegida em sua 

essência, devendo-se evitar com veemência violações a estes direitos. As 



Fernando F. M. Neto; Gabriela L. A. de M. Pachioni; Maria G. S. Moreira; Matheus M. Peres | 193 

 

pessoas devem se enquadrar às necessidades atuais de cada sociedade, 

sempre observando aqueles direitos já garantidos de cada grupo e vigiar 

para que eles sejam efetivados e mantidos, pois foram conquistados com 

muita luta e sofrimento.  

Anne Frank denunciou com firmeza as violações que os judeus so-

friam em seu país e no mundo, ansiava por liberdade e direitos, esses que 

lhe eram inerentes e deveriam ser garantidos, a jovem não compreendia 

porque havia tanto ódio e preconceito a ela e a seus semelhantes.  

O período do Holocausto foi um tempo obscuro da humanidade e que 

até hoje assombra pessoas em todo o mundo, este período apresentou vi-

olações a todo tipo de direitos, fazendo com que após o acontecido fossem 

criadas diversas declarações e instituições internacionais com o objetivo 

de não permitir novas violações.  

Segundo André de Carvalho Ramos (2017), os direitos humanos são 

valores basilares de uma democracia e de um Estado de Direito, podendo 

estar explícitos ou não nas Constituições. O Brasil positivou na Constitui-

ção Federal de 1988 em seu artigo 5º, os direitos fundamentais de todos. 

Além disso, os Tratados de Direitos Humanos no Brasil têm status de 

norma constitucional. Como afirma Flávia Piovesan (2013), a Constituição 

Federal de 1988 autoriza a aplicação imediata em território nacional de 

Tratados que versarem sobre Direitos Humanos.  

A jovem Anne Frank era uma refugiada de seu país, sendo obrigada 

a fugir com sua família para a Holanda (Amsterdã), onde logo se enqua-

drou na sociedade, mas depois com a invasão nazista sofreu novamente a 

dor do preconceito contra seu povo e sua religião. Segundo ela, os judeus 

não podiam andar de bonde, deveriam obedecer ao toque de recolher, as 

crianças judias só poderiam frequentar escolas para judeus, entre outras 

violações de direitos à liberdade.  
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Para a filósofa Hannah Arendt (1950) a discriminação não está exclu-

sivamente relacionada à questão judaica ou questões religiosas, mas sim 

de Estados que querem resolver tudo pela lei da violência e da força bruta. 

Sendo assim a discriminação vai muito além da questão religiosa, perpas-

sando por variadas condições como a de gênero e sexualidade. 

Algumas características de um Estado totalitário são a extrema vio-

lência com que conduz as relações com a população e a discriminação de 

setores minoritários e menos privilegiados. Observar as relações de um 

Estado com a sua população é de extrema importância para diagnosticar 

o totalitarismo em uma sociedade.      

Em seu diário, Anne Frank afirma que os judeus deveriam andar pe-

las ruas com uma estrela amarela costurada em suas roupas, mostrando 

assim a sua condição de ser judeu e fazendo a diferenciação dos outros 

cidadãos. A análise da jovem observa uma das características de um Estado 

totalitário, diferenciar seres humanos por suas opções, opiniões, gênero, 

sexualidade, etnias, dentre outros. 

O Princípio da Dignidade da pessoa humana veio como marco prin-

cipal do constitucionalismo mundial. Deste emana as interpretações e 

formulações do Direito no geral, visando respeitar a dignidade das pessoas 

as quais o Direito se propõe a proteger. 

No Brasil este Princípio que é muito caro à democracia brasileira, tor-

nou-se um super princípio, sobre o qual se pauta a Constituição Federal 

de 1988, contempla o valor da pessoa em sua essência e apresenta os limi-

tes sobre os quais o Estado pode agir em face dos sujeitos de direito. Este 

super princípio tem íntima ligação com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948 e abarca também a liberdade dos sujeitos como marco 

a ser respeitado e garantido pelo Estado, mostrando a obrigação deste em 

manter o bem estar social e assim o direito de ir e vir e a segurança para 

que se faça. 
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Na época da formulação da obra de Anne Frank e do Holocausto, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana gravitava apenas no campo 

ético, não estando inserido no campo normativo, passando a ser positivado 

após a Segunda Guerra Mundial, observados os horrores vividos por mi-

lhões de pessoas em todo o mundo. Ademais as novas teorias mais 

modernas não admitem a sobreposição deste Princípio sobre os demais 

direitos, partindo do pressuposto que não há hierarquia destes e que não 

existem direitos superiores, mas vale ressaltar que este é o reconheci-

mento do valor humano como bem superior que deve ser cuidado e 

mantido não só pelos Estados, mas também pelo Direito Internacional. 

A luta pela verdade seja ela falada ou escrita, que a autora traz em 

seu livro, também é um direito garantido, o direito à verdade, este que 

vem atrelado ao direito à memória, deve ser respeitado e mantido em face 

de todos aqueles que sofrem com ditaduras no mundo, assim como Anne 

Frank. 

 
Considerações finais 
 

Considera-se que a obra de Anne Frank influenciou várias parcelas 

da sociedade com seu diário e seu resplandecente relato. O presente capí-

tulo pautou-se na análise de como a jovem escritora, que se inseriu na 

identidade coletiva popular, influenciou suas memórias, trazendo com 

verdade suas denúncias e inspirou resistência e luta por mais direitos hu-

manos em todo o mundo. 

A obra da jovem serve de alerta e aviso para que violações como as 

do Holocausto nunca mais aconteçam no mundo, todos têm direito a se 

manifestar, ter a sua raça e etnia, seguir sua religião e ter liberdade para 

se locomover por onde quiser. É necessário lembrar-se da sua importân-

cia, principalmente com a insurgência de governos autoritários pautados 

na política econômica neoliberal.  
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Para que haja igualdade de direitos e equidade entre todos é preciso 

lutar e resistir como Anne Frank, provando aos Estados totalitários e todos 

que se posicionam contra as liberdades individuais que democracia e igual-

dade se fazem com mais direitos e liberdades.  

Acredita-se em uma transformação de pensamentos e a nível nacio-

nal percebe-se que a atual Constituição tem abrangido os Direitos 

Humanos, como forma de diminuir as desigualdades e junto com os Direi-

tos Fundamentais, resguardar a dignidade humana. Além dos meios 

formais, é necessário entrar na disputa de discursos presentes em nossa 

sociedade, privilegiando sempre aqueles que deem aos mais diversos su-

jeitos a possibilidade de existir sem ter seus direitos negados. É 

imprescindível respeitar a condição humana de cada uma dessas subjeti-

vidades. A Psicanálise surge dentro desse contexto como um meio de dar 

voz a esses sujeitos silenciados socialmente. 

Não se deve mais tolerar um modelo de sociedade onde discursos de 

menor representação social, como o de Anne Frank, só sejam valorizados 

após sua morte. É necessário dar voz a esses sujeitos ainda durante sua 

vida, uma sociedade que só reconhece a arte e as formas de vida dissonan-

tes post mortem - é uma sociedade intolerante, mesmo que no papel os 

mais belos valores em defesa da vida sejam propagados nas constituições. 
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