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Introdução 
O projeto “O Diário de Anne Frank: uma história pelo mundo pós 2ª Guerra 

Mundial” foi um trabalho desenvolvido pelo CEST integrando a 
interdisciplinaridade entre as disciplinas de História (profª. Simone Rocha) e 
Filosofia (prof. Matheus Stanski). A discussão inicial partiu do conceito sobre a 
“Banalidade do Mal”, tema do debate articulado no “Café Filosófico” a respeito da 
obra da filósofa Hannah Arendt, do filme “Operação Final” e do documentário “O 
contador de Auschwitz”. Para a discussão no café Filosófico, foi convidada a 
Professora Dra. Lara, filosofa que contribuiu para as discussões sobre a filosofia 
de Hannah Arendt.  

Durante o evento os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª, e 
3ª série do Ensino Médio participaram com perguntas e reflexões sobre a 
temática proposta. Dando prosseguimento ao projeto, os alunos desenvolveram 
textos em continuidade ao Diário; a proposta era se colocar no lugar de Anne e 
compreender o mundo a partir de sua trágica experiência em um campo de 
concentração e no mundo pós-guerra. Com criatividade e leitura de mundo, os 
alunos produziram histórias incríveis que você irá ler neste livro.  

 

Boa Leitura!! 

Simone e Matheus. 

 

 

“Apesar de tudo eu ainda creio na bondade humana” 

Anne Frank 
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Domingo, 2 de abril de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Mamãe está uma pilha de nervos, pois acabei quebrando um copo na hora de lavar a 

louça, fiz um corte em meu dedo graças aos cacos de vidro e é fantástico o quanto 

ela se importou mais com o copo quebrado do que comigo. Fiquei extremamente 

chateada, mas não por muito tempo, logo depois Peter veio e me ajudou a fazer um 

curativo. Ele é tão atencioso. Depois, tivemos uma conversa agradável, o que me 

deixou bem mais aliviada com relação às broncas da mamãe. No jantar todos 

estavam com dificuldades para iniciar um assunto, pois aqui dentro não temos 

muitos acontecimentos marcantes, a não ser quando Anne Frank faz mais uma de 

suas burradas e dá a todos motivos para me acharem uma desajeitada. Eu não 

estava muito a fim de ficar lá com todos, então terminei meu jantar rapidamente e 

subi para o meu quarto. 

Ah, mal posso esperar para poder sair daqui e correr livremente pelo mundo lá 

fora, poder ter aventuras empolgantes para contar a meus amigos, se eles ainda 

estiverem lá. 

 

Sua Anne. 

Sexta, 5 de maio de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Acabei adormecendo dentro do armário após chorar bastante, estou com muita 

fome e não ouço mais nada no andar de baixo, acho que estou segura. Após sair de 

lá de dentro, desci as escadas e tudo estava revirado, por sorte eu estava fora de 

perigo, encontrei alguns pães e um pouco de suco nos armários da cozinha e comi 

fazendo o mínimo de barulho possível. Era tão estranho andar pelo anexo e não 

encontrar ninguém. 
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Arrumei os móveis e tentei deixar tudo em ordem, obviamente tomando cuidado 

para não fazer ruídos. Confesso que não foi nada fácil, mas sei que mamãe iria 

querer ver tudo organizado. Depois subi para o meu quarto e coloquei uma cadeira 

na porta para ter certeza de que ninguém entraria, sinto muita falta deles e tem 

uma pergunta que não sai da minha cabeça: como será que nos acharam? 

 

Sua Anne. 

Lívia Ortiz Vieira - 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Domingo, 9 de julho de 1944. 
 

Querida Kitty, 

 

Faz bastante tempo que estamos escondidos, seis meses para ser mais específica.  

Não entendo bem o porquê de estarmos aqui e às vezes fico me perguntando o que 

faz dos judeus diferentes dos demais e o que fizemos para merecer ficar isolados. 

Já perguntei para o papai, mas ele não soube me responder, apenas me abraçou 

com tristeza.  

Depois disso, fiquei pensativa, pois percebi o medo no olhar de meu pai. Muitas são 

as incertezas e isso me mata de ansiedade. Queria poder viver livre como uma 

menina comum. Sinto falta da minha vida, mas sei que só aqui estaremos a salvo. 

Não sei quanto tempo ficaremos aqui, muito menos o que o destino nos reserva e, 

por enquanto, o que me resta é esperar e escrever. Assim coloco as minhas ideias 

e dúvidas no papel, onde expresso meus sentimentos de uma forma que só eu 

entendo. Espero que tudo dê certo. 

Sua Anne.  

Isadora Victoria Schweitzer Carvalho – 2ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 2 de junho de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Estar trancada dentro deste apartamento está cada dia me deixando mais 

angustiada. Peter tenta me alegrar de todas as formas, mas se nem eu sei o motivo 

de meu desânimo é impossível que ele melhore isso. Estou cada dia com menos 

esperança de que a Segunda Guerra acabe ou que o preconceito com os Judeus 

cesse. É muito triste pensar que há alguns anos eu estava correndo pela rua, me 

divertindo e brincando com meus amigos e hoje estou nesse anexo escondida, 

vivendo com medo de ser pega. Sinto-me uma criminosa, mesmo não cometendo 

crime nenhum. Meu único desejo é que tudo isso passe, que os nazistas não 

descubram nosso esconderijo e que eu possa viver minha vida normalmente com 

minha família e Peter.  

 

Sua Anne. 

 

Maria Clara Camargo – 3ª série do Ensino Médio. 
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Sábado, 5 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Fomos capturados! Ontem os nazistas alemães invadiram a Holanda, encontraram o 

anexo e capturaram todos, eu só tive tempo de pegar meu diário e chamar o papai 

e a mamãe. Eu estava muito assustada, eles entraram chutando tudo e gritando, 

foi um pavor só! Enfim, estamos todos em um trem partindo para a Polônia. Não sei 

para onde nos levarão. Ouvi alguns soldados falando sobre Auschwitz, mas não sei 

ao certo o que é. 

 

Sua Anne. 

Segunda, 7 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Chegamos ao campo. Estou com a mamãe e a Margot, o papai e o resto dos homens 

estão em outro lugar. Eu sei que reclamava muito da senhora Van Daan, mas sinto 

falta de quando ela chamava minha atenção no anexo. Este campo onde estamos é 

horrível, assim como devem ser os outros. Este campo tem quatro crematórios e 

câmaras de gás, onde muitas pessoas entram e não saem mais. Isto ocorre todos 

os dias, dá até medo! As pessoas aqui recebem muita violência e maus-tratos. 

Todos trabalham no pesado, em tarefas exaustivas, sendo a maioria manual. Além 

de tudo isso, eles raspam nossas cabeças e cortam os cabelos de todas as 

mulheres. 

                                                                                                             

Sua Anne. 
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Quarta, 15 de novembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje o dia foi um pouco diferente, encontrei uma garota da mesma idade que eu. 

Seu nome é Edith, o mesmo nome da mamãe. Edith é muito legal. Antes os dias 

eram chatos, agora eu tenho uma amiga, conversamos bastante e os dias passam 

mais rápido. Ela também perdeu sua família e está sozinha. Sua família estava 

escondida em um gueto na Holanda. Sua mãe ficou em Auschwitz e seu pai acabou 

falecendo ainda no trem de carga, estava muito fraco e acabou ficando doente. Às 

vezes me pergunto: como o papai e a mamãe estão? Espero que bem. 

 

Sua Anne. 

 

Quinta, 30 de novembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

A Edith anda muito doente, mas conversamos bastante, ela sempre fica comigo, 

com a Margot e com a senhora Van Daan. Ontem várias mulheres foram junto com 

os guardas, um deles apontou para a senhora Van Daan, mas a confundiu com outra 

mulher. Quando o guarda saiu, ela começou a chorar, pois estava pensando que 

seria a próxima a ir para as câmaras de gás. Porém, os guardas levam senhoras de 

mais idade, então acho que ela não será a próxima. 

 

Sua Anne. 
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Quarta, 13 de dezembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Edith ficou fraca demais e faleceu. Ontem pensei que fosse meu fim. Os guardas 

me chamaram para ir com eles, fui até as câmaras de gás, mas eles só pediram 

para que eu pegasse algumas enxadas que umas mulheres haviam deixado ali na 

porta e que eu as levasse para o galpão. Faz dias que não converso mais com a 

senhora Van Daan e com a Margot. Desde que a Edith morreu, fiquei mais quieta. 

Esses últimos dias têm sido muito difíceis. 

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 31 de dezembro de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Hoje é o último dia do ano e muitos guardas saíram para ficar com suas famílias. 

Todos aqui andam muito cansados, trabalhamos muito e comemos pouco. As coisas 

só pioram. Pelo jeito os alemães estão perdendo a guerra. Os soldados estão 

ficando tensos e irritados e, assim, descontam em nós. 

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 28 de janeiro de 1945. 

Querida Kitty, 

 

Há quase um mês que não escrevo. Enfim ouvimos alguns guardas falando que 

libertaram Auschwitz, ou seja, se papai e mamãe ainda estiverem lá e vivos, logo 
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logo estarão livres e estaremos juntos de novo. Não vejo a hora de reencontrá-los, 

voltar para casa, para a escola, rever meus amigos e o resto do pessoal. Estou 

morrendo de saudades, mas vamos sair disso. 

 

Sua Anne. 

 

Segunda, 5 de março de 1945. 

Querida Kitty, 

 

Estamos passando por uma epidemia de tifo, tenho piolhos no corpo, dor de cabeça 

intensa, exaustão extrema, febre e não tenho mais vontade de fazer nada. Margot 

está como eu, mas já a senhora Van Daan está bem mais fraca, quase não fala, está 

por um fio e, além disso, temos que trabalhar o dia todo. Não tenho fome, mas 

como pouco para que eu não fique pior. Espero que possamos passar por isso e 

sairmos logo daqui. 

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 15 de abril de 1945. 

Querida Kitty, 

 

Estou muito feliz! Hoje eu fui libertada do campo de concentração de Bergen-

Belsen. Eles vão nos levar para Amsterdã. Vou para casa! Vou dar um jeito de 

encontrar papai e mamãe. Estou morrendo de saudades. Levarei sempre Margot e 

a senhora Van Daan comigo. Não vejo a hora de rever minha família! 

 

Sua Anne. 
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Sexta, 20 de abril de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Voltei para buscar algumas coisas no anexo. Fiz boa viagem e, quando estava saindo 

do anexo, encontrei o papai. Fui correndo dar um abraço nele. Fazia tanto tempo 

que não o via e estava morrendo de saudades. Perguntei a ele sobre a mamãe e ele 

me disse que ela havia morrido. Contei sobre a Margot e sobre a senhora Van 

Daan. Perguntei sobre restante das pessoas, mas papai estava sozinho. Por fim, 

vamos para casa. Talvez seja a última vez que eu escreva querida Kitty, pois agora 

vou aproveitar meu tempo com papai e vou ajudá-lo. Obrigado querida Kitty por 

sempre me ouvir e até algum dia desses. 

 

Sua Anne. 

 

Samantha Luchesi Reato - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Sábado, 21 de abril de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Primeiramente quero agradecer por estar com vida. Tenho sorte de passar por 

tudo que passei nos campos de concentração e ainda ter o privilégio de poder 

viver. Vai ser duro seguir sem minha mãe e a Margot, porém ainda tenho meu pai 

para me dar apoio. Aperta-me o coração ao lembrar o que acontecia dentro 

daqueles lugares. Frio e fome andavam de mãos dadas comigo todos os dias, 

sofrimento advindo da pura má vontade dos nazistas. Espero conseguir mostrar 

para as pessoas a verdade sobre os eventos ocorridos. 

Não desejo a ninguém todo aquele sofrimento. Espero que um dia todo esse ódio 

desferido uns aos outros possa acabar e, assim, as pessoas possam ser quem são, 

sem ter que passar por algo tão extremo. 

Tenho fé que tempos melhores virão. Vou praticamente recomeçar minha vida. Vai 

ser difícil, mas espero que tudo aconteça do jeito certo. E mais uma coisa: estou 

muito feliz de poder lhe reencontrar, pois pensei que você também havia partido. 

 

Sua Anne. 

 

Bruno Cesar França Pereira – 2ª série do Ensino Médio. 
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Domingo, 22 de abril de 1945. 

  

Querida Kitty,  

 

Não consigo imaginar a sorte que tive quando consegui escapar do campo de 

concentração. Estou em choque até agora pelo falecimento de minha mãe e de 

Margot, e tenho medo do que possa acontecer com outras pessoas que conheci por 

lá. Eu realmente não tenho palavras para descrever o que vivi lá. Os dias eram 

extremamente frios e me entristecia o fato de haver tanta maldade em um lugar 

só. Espero que no futuro as pessoas vejam o mundo com outro olhar, e que todos 

possam ser o que são, sem medo.  

Todos que estavam lá tinham sentimentos, sonhos, uma pessoa amada esperando do 

lado de fora, uma mãe preocupada, um filho com medo... Todos tinham alguma coisa 

pela qual ganhavam a força para continuar o próximo dia. Eu ainda não consigo 

entender como essas pessoas, tão particulares entre si, poderiam ter sido 

tratadas dessa maneira grotesca e desumana. Agora me juntei ao meu pai e espero 

que as coisas melhorem no futuro. Estamos tentando seguir em frente e não está 

sendo nada fácil, mas ainda tenho esperança de que as coisas vão dar certo e que 

esse inferno um dia irá acabar. 

 

Sua Anne. 

 

João Victor Back - 2ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 8 de maio  de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje de manhã a embaixada nazista desfilou. Agora são exatamente 17h34 da 

tarde e já estou há dois dias sem comer e um dia sem tomar qualquer líquido. 

Tanques estão passando em frente à minha casa e não posso fazer nenhum 

barulho. Minha família e eu estamos em um esconderijo nos fundos da sala do meu 

pai. 

 

Sua Anne. 
 

Terça, 9 de maio de 1945 

 

Querida Kitty, 

 

Fui enviada ao campo de concentração Bergen-Belsen na Alemanha. Ao meio dia, 

irão enviar muitas crianças e mulheres judias para os fornos e provavelmente eu 

irei junto. Este pode ser o meu fim. 

 

Sua Anne. 

Quarta, 9 de junho de 1945. 
 

Querida Kitty, 

 

Já se passou um dia e eles atrasaram. Neste momento, às 12h14 da tarde, estamos 

sendo enviadas para os fornos, eu e mais duas meninas, em grupos separados dos 

demais. 

Sua Anne. 
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Quarta, 13 de junho de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou escrevendo dias depois do ocorrido. Quando eu e mais duas garotas 

denominadas 04 e 05 estávamos a caminho da morte, com sacos na cabeça e sem 

enxergar nada, tivemos uma idéia: “se vamos morrer agora pelo menos iremos 

morrer lutando”. Então, todas fizeram força para um dos lados até fazer o 

carrinho descarrilhar, conseguimos fugir dos fornos, mas ainda não do campo. No 

dia seguinte, no caminho de sua primeira refeição do dia, 04 percebeu uma janela 

aberta no hangar onde eram guardadas as cartas e as entregas. Ela me chamou, 

junto com a 05, para tentarmos uma fuga que ainda não sabíamos, mas seria a 

ultima chance. Entramos no hangar e nos trancamos em uma caixa com endereço na 

sede do regime nazista. 

 

Sua Anne. 

Domingo, 18 de junho de 1950. 

 

Querida Kitty, 

 

Passaram-se cinco anos, estou com 20 anos e moro sozinha, porém com muitos 

amigos e pessoas queridas. Em abril de 1945, com a morte de Hitler, o campo que 

nos se encontrávamos foi liberado pelos britânicos. Nunca mais tive notícia das 

meninas que me ajudaram a fugir. 

 

Sua Anne. 

 

Rafael Strapassão Rocha - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Segunda, 9 de junho de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Estou muito feliz por poder retornar à Holanda e reencontrá-la. Infelizmente, 

minha mãe e Margot não sobreviveram, mas consegui reencontrar meu pai, meu 

grande e velho amigo. Foram dias horríveis, com muita fome e frio... Os dias com a 

febre foram muito piores, até não consigo entender como é que eu pude 

sobreviver a tudo isso. A maldade do homem se transpôs além do esperado – a 

ignorância, o preconceito, a discriminação. Eu realmente espero que algum dia as 

pessoas possam viver sem medo de ser quem são, tendo orgulho de suas origens, 

sem medo de serem mortas por conta disso. Afinal, por quê? 

Mesmo tendo sobrevivido a tudo isso não consigo suportar a dor que me consome. 

Milhares de judeus, famílias inteiras devastadas a ponto de não sobrar ninguém... 

Mas agora, irei ajudar meu pai... Precisamos reorganizar nossa vida e voltar ao 

trabalho. Eu realmente espero poder voltar a frequentar a escola, o lugar onde eu 

tanto gostava de ir antes de tudo acontecer. 

Por último, saiba que estou muito feliz por te reencontrar, realmente pensei que 

nunca mais a veria novamente! 

 

Sua Anne. 

 

Alice Alexandre Correa de Almeida – 2ª série do Ensino Médio. 
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Domingo, 3 setembro de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Depois de muito tempo ausente, criei coragem para voltar a escrever. Não sei 

onde meu diário se encontra agora, mas isso não vai me impedir de escrever em 

meus próprios pensamentos. Eu estava certa, realmente eram os soldados alemães. 

Levaram-nos primeiro a uma prisão (não sei bem certo onde) e depois fomos 

levados para um centro de triagem. Hoje cedo chegamos a Auschwitz e isto está 

sendo uma das piores experiências da minha vida. Além de ser separada de meus 

pais e dos outros, meus cabelos foram cortados, minhas roupas trocadas por algo 

que parece um pijama e minha dignidade arrancada como se fosse nada. A comida 

estava péssima, mas a fome era tanta que nem me importei. Estou aqui há 

exatamente 8 horas, todos tem um número anotado no braço, somos tratados 

como animais e espero que os boatos que ouvi sobre alguns serem cobaias de 

experimentos sejam falsos. Ainda estou tentando processar tudo que aconteceu 

em tão pouco tempo. Vou tentar dormir um pouco, por mais que saiba que isso é 

humanamente impossível na situação em que me encontro. Estou exausta, trabalhei 

a tarde toda. Aqui crianças e adultos são iguais, máquinas para fazer serviços 

extremamente pesados. Amanhã logo cedo vou para um lugar diferente, não sei 

onde é e nem o que irão fazer comigo lá. Sinto-me apavorada, como nunca estive 

antes. 

 

Sua Anne. 

  

Fernanda de Lorenzi Marchry – 3ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 4 agosto de 1944. 

 
 

Querida Kitty,  

 

Estou ouvindo conversas estranhas vindas do andar de baixo. Estou com medo de 

serem os soldados alemães, torcendo para que não seja nada. Hoje almocei batatas 

como sempre. Peter e eu estamos passando o dia juntos, lendo e nos divertindo, 

mesmo dentro de casa.  

 

Sua Anne. 

Segunda, 22 de janeiro de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje acordei novamente um pouco triste, com saudade do meu pai. Lembrei de 

como ele vinha me dar um beijo de despedida ao sair para trabalhar toda manhã, 

antes de tudo isso acontecer. Estou me sentindo muito estranha ultimamente, 

acho que o sofrimento nesse lugar não terá fim. 

Logo no início da tarde, estava sentada olhando para a cerca de arame farpado 

vigiada por dez soldados alemães e pensando se eu conseguiria achar uma brecha 

para fugir. Nesse momento, um caminhão preto vinha se aproximando da entrada 

principal de prisioneiros de guerra do campo de concentração, com várias pessoas 

dentro, incluindo homens e mulheres, todos algemados. Então, cerca de cinco 

soldados alemães fizeram uma seleção rigorosa para ver quem ficaria no campo 

para trabalhar e quais seriam considerados inúteis para seus serviços.  

Os soldados que estavam realizando a seleção mandaram os prisioneiros que foram 

avaliados como inúteis formarem uma fila e caminharem em direção a entrada do 

campo de concentração. Quando chegaram próximos ao enorme portão de ferro, os 
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soldados abriram fogo com seus rifles e mataram a todos. Estou completamente 

horrorizada. O medo percorre cada centímetro do meu corpo. Estou sem 

esperança e acho que vou morrer neste local. 

 

Sua Anne. 

Gabriel Ribeiro da Silva – 3ª série do Ensino Médio. 

 

Sábado, 10 de junho de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Agora com Hitler no poder as coisas ficaram muito ruins. Os judeus estão, e 

continuam sendo, perseguidos pelo novo governo. Ele quer nos exterminar. Minha 

família e eu estamos escondidos com mais quatro judeus (que são a família de 

Peter) em um esconderijo localizado na Prinsengrechtm, 263, nos fundos da 

fábrica onde meu pai trabalha, ou melhor, “trabalhava”. Eu estou agoniada em ficar 

aqui dentro. Não posso sair daqui, não posso ir para a escola, sair com as amigas ou 

caminhar livremente. Aqui no esconderijo não podemos fazer muito barulho, pois 

temos medo que nos encontrem. Estamos todos muito nervosos, mal conseguimos 

dormir. Às vezes eu fico com inveja de um rapaz que está escondido com a gente, 

ele também é de origem judia e se chama Peter Van Pels. Eu tenho inveja dele por 

ele ter um quarto só dele. Ele é quieto, desinteressado e passa a maior parte do 

tempo deitado na cama. Ele é um preguiçoso! Corta a lenha para o fogão, faz um 

pouco de carpintaria e volta a dormir. Mas mesmo assim eu o amo, estamos ficando 

mais vezes juntos. 

 

Sua Anne. 

Rafaela Agostini Antonio - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Sexta, 4 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou com medo, muito medo mesmo. Acabou de aparecer um monte de soldados 

em nosso anexo. Conseguimos nos esconder em um lugar bem pequeno, nem me 

pergunte como conseguimos entrar. Ficamos espremidos, nós oito, por mais ou 

menos uma hora e meia. O governo sabe que tem gente morando aqui. Ou seja, 

vamos ter que achar um novo lugar pra morar. Quando nós decidirmos, eu te aviso. 

Kitty, o papai quer que a gente vá embora agora. Ele disse que é para levarmos 

apenas o essencial. Margot foi ver se a área estava limpa, mas não estava, os 

soldados ainda estavam lá embaixo. Depois de um longo tempo conseguimos sair. 

Estou muito assustada. É muito estranho, depois de tanto tempo, estar vendo as 

ruas, as lojas, e maioria destas destruídas por conta da guerra. 

 

Sua Anne. 

 

Sábado, 5 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Ontem depois da fuga não paramos nem pra usar o banheiro. Eu estou com frio, 

faminta, pois não comi nada desde aquela hora. Por enquanto o foco é ficar o mais 

longe possível, da cidade e da guerra. Kitty, Kitty, deu ruim... 

 

Sua Anne. 

 

 Gabriela Agostini Antonio - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Domingo, 15 de abril de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Acordei mais um dia dentro deste lugar. É muito doloroso ter que ficar aqui após 

tudo o que já aconteceu. Margot morreu mês passado, mas ainda não consegui 

superar isso, seu corpo está junto de outros milhares que só aumentam a cada dia. 

A fome, a sede, tudo é tão intenso, a desesperança e o medo de ser a próxima a se 

juntar a pilha de cadáveres é imenso e nos assombram todo dia por aqui. Eu só 

queria poder voltar no tempo para quando estávamos todos juntos, seguros com o 

papai e a mamãe. Eu queria poder vê-los ao menos uma última vez. Sei que logo me 

juntarei a minha irmã, mal aguento ficar de pé, estou tão fraca e não sei mais 

quanto tempo aguentarei neste estado. 

Olhando para como me sinto neste momento, quase não reconheço o quanto tudo 

isso me afetou. Sempre fui aquela garota alegre, entusiasmada e corajosa que 

mesmo nas piores situações tentava se manter e manter os outros alegres, mas 

agora me falta esperança, sinto como se tudo já estivesse escurecendo dentro de 

mim e, mesmo assim, ainda tenho forças para esperar algum milagre, que talvez 

chova comida do céu ou que todos melhorem repentinamente. Não sei mais como 

esperar uma salvação ou de onde isso viria, mas nunca é tarde para sonhar, não é 

mesmo? 

Hoje algumas tropas de pessoas desconhecidas entraram no campo, havia soldados 

e algumas mulheres. Eles entraram em cada cabana para ver a situação do local 

onde todos estávamos. Eu estava em uma cabana deitada ao lado de várias pessoas 

muito doentes quando mais ou menos dois ou três soldados entraram onde eu 

estava. Todo o clima do ambiente mudou, algumas pessoas estavam com medo, 

outras com dúvidas, mas deu pra sentir o sentimento de paz e alegria. Estava claro 

que todo aquele pesadelo estava muito perto de acabar. Talvez eu consiga 
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melhorar e ganhe mais forças para continuar escrevendo, talvez eu viaje e conheça 

outros lugares no mundo, ou quem sabe até mesmo reencontre a mamãe, o papai, é 

a coisa que eu mais quero! Também, é claro, encontrar um namorado. Será que 

Peter está bem? Espero que sim. 

Finalmente, vou poder ser livre de novo. Tantos meses dentro do esconderijo, 

tanto tempo presa nesses campos, tanto tempo sem poder apreciar tudo em volta 

como a luz do sol e a natureza sem me preocupar com nada. Eu nem sei o que fazer 

primeiro, são tantas opções! A luz dentro de mim está brilhando mais forte do que 

nunca, estou tão feliz! 

 

Sua Anne. 

 

Roberta Valber Becker – 1ª série do Ensino Médio. 

 

 

Terça, 18 de dezembro de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Há tanto tempo que não escrevo aqui. O campo de concentração onde fiquei já 

está inativo há mais de um ano. Os dias que vivenciei lá foram apavorantes, o 

campo de concentração é mais horrível do que parece. Sofrer e ver o 

sofrimento das pessoas, infelizmente são lembranças que jamais vou esquecer.  

Acho que posso dizer que tive sorte pelo fato de sair viva e ainda ter meu pai 

junto a mim, mas isso não anula o fato de que vi pessoas que amo partirem 

daquela forma. Eu e meu pai estamos tentando seguir em frente, mesmo após 

tudo isto. Fiz uma amiga que se chama Ana (o nome dela se parece com o meu), 

é uma menina muito querida, ela também perdeu parte da família, mas ainda 
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tem seu irmão Jorge, muito querido também. Já somos quase como uma 

família. Meu pai se deu muito bem com eles. Confesso que ainda não consegui 

absorver tudo que aconteceu, foi uma loucura! Queria tanto que tudo isso não 

passasse de um sonho, queria poder ir dormir e, quando acordasse, estar 

novamente em minha vida normal com Peter ao meu lado. 

Meu pai ainda está com muito medo, ele tenta se mostrar forte, mas eu 

entendo que o maior medo dele agora é me perder, por isso ele me quer por 

perto a todo momento e eu gosto de estar sempre com ele. 

Não tenho conseguido escrever aqui e compartilhar o que tenho vivido, pois 

ainda estamos nos adaptando a essa nova realidade. Mas vou tentar estar mais 

presente pra você Kitty. Espero que logo tudo se ajeite novamente. Jamais 

será como antes, mas pode ficar melhor do que está. Acho que por enquanto é 

isso, caso algo mais legal ou chocante aconteça, vou escrever aqui, pois um dia 

quero ler,  lembrar tudo que passei e dizer: uau, eu venci tudo isso! 

 

Sua Anne. 

 

Fabiane Souza dos Santos – 1ª série do Ensino Médio. 
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Quinta, 10 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Tenho medo, mas não desisto. Sei que é para nosso bem que estamos aqui. Me 

pergunto porque não podemos ser livres como antes.  Hoje recebemos a notícia de 

que a guerra estava matando cada vez mais judeus, minha maior preocupação é 

nunca mais ver meus pais e a Margot. Meu pai me falou que amanhã estaremos 

livres, mas não do jeito que gostaria. Sairemos escondidos e iremos para outro 

esconderijo. Espero encontrar um gatinho para mim. 

Saímos cedo, eu estou com medo, mas ao mesmo tempo com esperança de que 

podemos sair dessa situação logo. Papai disse que mais três semanas e estaremos 

livres e poderemos voltar a sair. Estou gostando do nosso novo “lar", espero que as 

outras famílias que nos acompanharam estejam bem, ouvi papai dizer que eles 

foram pegos no caminho. Já se passaram duas semanas e estou ansiosa, cada vez 

mais as forças alemãs perdem sua força e, para nós, isso é a liberdade para viver. 

Nem acredito! Hoje papai deu um abraço em mim, na Margot e na mamãe e disse 

que estamos livres. Por outro lado estou devastada, pois vi nos jornais a destruição 

e a crueldade que foi feita contra meu povo e contra outras pessoas. Acho que é 

um milagre nós estarmos vivos, pois também soube que muitos amigos foram 

mortos. Quero agora agradecer a cada pessoa que nos ajudou e estendeu a mão 

nesse tempo difícil em que milhares foram mortos e cruelmente maltratados. 

Nenhuma pessoa deveria sofrer pela sua religião, cor de pele ou por qualquer outra 

questão de etnia. E quero deixar registrado meu agradecimento a todos que 

fizeram parte da história da família Frank, a cada amigo que nos ajudaram e nos 

protegeram. Hoje estamos construindo coisas novas e papai está fazendo novos 

negócios, aos poucos, mas está e eu quero continuar a contar minha história e tudo 

que passei e vivi: medos, aflição e angústias. Tudo que passei quero relatar e 
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escrever livros, muitos livros, pois isso nos conforta nos piores momentos. Por fim, 

se der, quero tentar voltar a minha cidade. Hoje estou feliz e posso ser livre, 

vivendo aquilo que meu povo não conseguiu. Quero que nossa cultura se mantenha 

viva e cada vez mais lutando. 
 

Sua Anne. 

Alice Maria Gomes da Silva – 2ª série do Ensino Médio. 

 

Segunda, 7 de agosto de 1944. 
 

Querida Kitty, 

 

Trouxe comigo uma página, para que conseguisse me despedir devidamente. Sim, 

acredito ser esta a minha última carta. Desde terça-feira não vejo meus pais, 

desde que trouxeram a mim e Margot para Auschwitz. Isto é um pesadelo. Os 

alemães obrigam as pessoas a os deixarem fazer coisas terríveis com seu corpo... 

Os chamam de “cobaias”. Cobaias, apenas. A maioria dos que vão para aquela sala 

de testes, não voltam mais.  

Temos que usar uma roupa listrada em azul e branco, tão fria que me pego com 

tremeliques a vários momentos do dia, além da grande estrela amarela que 

carregamos conosco desde sempre. Não tenho muito tempo antes que me 

descubram, então vou logo ao assunto. Confesso para você, Kitty, sinto muita 

saudade do anexo secreto, do papai, da mamãe, dos Van Daan, até de Peter. 

Acredito que Margot também. Não consigo dormir a dias, pois ouço as pessoas 

sofrendo ao meu redor. E, por isso, acredito ser essa a minha última declaração. 

Não sei por quanto tempo ainda ficaremos aqui, mas estou com muito medo. Você 

foi uma das melhores amigas que eu tive, Kitty. A melhor delas.  

Está vindo alguém... 

Sua Anne. 
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Terça, 7 de agosto de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Eu sei que deve ser estranho me ver por aqui, mas tenho muito que contar. Hoje 

faz exatamente um ano desde a minha última carta, a que eu me despedia dizendo 

ser o fim. Pois então, estava enganada. Foi por um milagre que um soldado alemão 

nos libertou daquele pesadelo. Foi o seguinte: enquanto escrevia no dia 7, escutei 

alguns passos do lado de fora da barraca, assustei-me e guardei rapidamente no 

bolso a folha. Era um soldado nazista, tinha vindo nos buscar. Você sabe o que 

pensei, certo? Ele nos levou até o final da cerca de arames que rodeava o campo, 

bem longe dos outros, foi então que vi mamãe do outro lado. Ela tinha conseguido 

fugir antes que os nazistas a pegassem, só não sei como convenceu aquele homem a 

nos ajudar. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida, soube que ela estava 

bem.  

Então, atravessamos por um pequeno buraco escavado embaixo da cerca. Depois 

disso, mamãe nos levou até uma barca, onde conseguimos fugir para a Bélgica. 

Desde então, aqui estamos, nós três. E tenho uma surpresa, mamãe conseguiu 

pegar o meu diário e mais umas coisas do escritório antes de sair. Agora você está 

comigo de novo. 

Nunca mais soubemos do papai e dos outros, depois do dia 1°, mas espero mesmo 

que eles estejam bem. Não sei o que será daqui para frente, mas sei de duas 

coisas: sempre serei grata ao soldado alemão que nos ajudou a sair de Auschwitz e 

espero que a guerra esteja realmente chegando ao fim. 

 

Sua Anne. 

 

Laryssa Eduarda Schneider Santos – 3ª série do Ensino Médio. 
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Segunda, 30 de Outubro de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Margot e eu fomos transferidas para Bergen-Belsen na Alemanha, mas desde que 

chegamos aqui tudo permanece como antes, confuso. As condições para se viver só 

pioram: o inverno vem chegando, me sinto mais fraca e sem uma gota de esperança. 

Margot está piorando cada dia mais e não posso fazer nada, pois não tenho forças 

nem para suportar a mim mesma, sinto que tudo virou escuridão e a última chama 

de luz que ainda existia dentro de mim se apaga e eu não consigo mais fugir desta 

condição. A velha Anne, cheia de espírito, tagarela e decidida, ficou pra trás, 

dando lugar a um lado muito negativo dela mesma. 

 

Sua Anne.  

 

Quinta, 28 de dezembro de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Aconteceram muitas coisas desde a última vez que escrevi aqui. A epidemia de 

Tifo está matando muitas pessoas dentro do campo, Margot está muito doente e 

provavelmente não irá resistir... Mas uma chama de esperança se acende 

novamente em meu peito. Há poucos dias conheci uma enfermeira judia que foi 

transferida de Auschwitz para Bergen-Belsen, ela ouviu boatos sobre dois homens 

com os nomes de Rudolf Vrba e Alfred Wetzler que escaparam de Auschwitz, eles 

fugiram por meados de abril de 1944. Ela planejava fazer o mesmo e como 

conhecia várias técnicas medicinais e também conseguiu informações sobre a fuga 

dos dois homens, achava que conseguiria êxito se seguisse os mesmo passos do 

plano deles. Ela levaria junto consigo eu e mais dois judeus que estavam um pouco 

mais sadios e conseguiram ajudá-la. Planejamos fugir em alguns dias, antes que os 



 

28 

 

casos epidêmicos aumentem e não tenhamos mais forças para conseguir sair e ter 

nossa liberdade novamente. 

 

Sua Anne. 

 

Sábado, 30 de dezembro de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Está tudo pronto para nossa fuga, ela será amanhã. Eu estou muito emocionada, 

pois nem acredito que voltarei a viver e que terei a chance de rever o mundo e de 

ter minha liberdade, mas também estou assustada e amedrontada de como pode 

estar o mundo lá fora e de como vou fazer, já que agora estou sozinha sem minha 

família, mas sairei daqui também por eles para mostrar como tentarão resistir até 

o último suspiro. Mas voltando ao plano de fuga, nós sairemos de madrugada, os 

outros dois judeus que são homens e vão junto comigo e com a enfermeira 

conseguiram roubar uniformes de oficiais nazistas que serão usados por eles para 

conseguirem a autorização para levarem eu e minha companheira para 

trabalharmos do lado de fora do campo. Depois de sairmos passaremos tabaco em 

nossas roupas para que os cães farejadores sejam despistados e depois disso 

iremos para a floresta onde ficaremos escondidos até o tempo dos oficiais 

nazistas desistirem da nossa busca e, por fim, procuraremos um refúgio. Espero 

de toda forma que isto dê certo, pois estou com muito medo mas também 

entusiasmada para me ver fora deste lugar e nem consigo crer que este dia 

chegou. 

 

Sua Anne. 

 

Maria Eduarda Padilha da Rosa – 2ª série do Ensino Médio. 
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Quinta, 3 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje é 03 de agosto, quinta-feira, tive a ideia de fugir e estou esperançosa, 

observando tudo e todos, os movimentos, as conversas, para agir. 

Aqui o dia começa com uma chamada geral antes do amanhecer, às 04h30, ou às 

03h00 da madrugada, a chamada é feita durante quatro horas, começando às 

03h00 com os guardas, armados com tacos de borracha, retirando os prisioneiros 

dos catres onde estão dormindo. Eles são obrigados a fazer filas e os guardas os 

ameaçavam com os punhos fechados, arrumando e desarrumando as filas sem 

motivos. Aqui no campo, mesmo durante o verão, as madrugadas são frias e o 

uniforme é de estopa fina sem proteção contra o frio e a chuva. Isto vai até as 

07h00 quando chegam os oficiais que recontam e organizam as fileiras e anotam o 

número total em seus cadernos. 

Logo após a chamada, todos os prisioneiros caminham até o local do trabalho e 

após o trabalho, uma nova chamada é feita e, geralmente, depois da chamada 

acontecem punições individuais ou coletivas, dependendo dos acontecimentos do 

dia. Após isso é permitido retirarem-se para os alojamentos para receber a água e 

alimento. 

Depois de dias observando cada momento, consegui planejar a minha fuga. O Plano 

é fugir com ajuda dos trabalhadores, já está tudo combinado com o meu amigo e 

trabalhador Pilecki, ele roubará o uniforme de soldado e assim podemos passar 

pelo portão principal. 

 

Sua Anne. 
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Quinta, 10 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Chegou o grande dia, está tudo combinado, estou animada! 

 

Obs: Caro leitor, é com imensa tristeza que informamos que o plano de fuga de 

Anne Frank deu errado. Em 10 de março de 1945, os dois foram pego próximo à 

fronteira e levados de volta á Auschwitz, onde, foram condenados a morte no dia 

12 de março, sendo enforcados ao mesmo tempo, Pilecki no campo masculino e 

Anne no campo feminino.  

 

Eduarda Ogliari Dalabilia – 3ª série do Ensino Médio. 

 

 

Sábado, 5 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Descobriram-nos e levaram-nos até um campo de concentração. Aqui eu pude 

perceber a dor e o desespero do meu povo, e fico me perguntando, qual o sentido 

disso? Tirar a vida de pessoas por seguirem certa religião. Enquanto eu pensava 

isso, chegamos ao quarto no qual estamos agora. Conheci um menino chamado Silvio 

e logo me veio na cabeça o Peter, será que ele está bem? Espero que sim, me perdi 

de todos, infelizmente, mas agora é hora de dormir, vou tentar achar um jeito de 

sair daqui, até mais Kitty.  

 

Sua Anne. 
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Domingo, 6 de agosto de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Hoje conheci melhor o pessoal do meu quarto, mas estou muito triste e 

preocupada com todos os meus familiares, será que estão bem? Então, hoje nos 

colocaram para fazer alguns trabalhos pesados aqui no campo, alguns judeus 

planejam fugir desse lugar horrível, estou esperançosa, os nazistas aqui não pegam 

leve, isso tem uma energia muito pesada. 

 

Sua Anne. 

 

Segunda, 7 de agosto de 1944. 

 

 Querida Kitty, 

 

A notícia não é muito boa. Ontem à noite entraram no nosso quarto e mataram um 

colega de quarto na minha frente, alguém deve ter dedurado sobre a possível fuga. 

Foi terrível, muita crueldade. Espero que eles não vasculhem nosso quarto, pois 

você está escondida e, se te acharam, não vão gostar muito, então vou tomar mais 

cuidado e tentar sempre te manter atualizada, Kitty. Um beijo! 

 

Sua Anne. 
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Domingo, 3 de setembro de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Desculpa estar sumida todo esse tempo, as notícias não são muito boas, fui 

deportada e me trouxeram para Auschwitz, vão me colocar para trabalhar aqui. 

Todos tem sua função, ainda não sei a minha, mas logo que me falarem eu te 

contarei. Muitas pessoas estão aqui, e há boatos de que a maioria vai ser morta 

por um gás, ainda não sei se isso é verdade, mas logo descubro. Beijos.  

 

Sua Anne. 

 

Terça, 5 de setembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou totalmente arrasada. Eles maltratam cruelmente a todos aqui, nos tratam 

como se fossemos animais, cospem na nossa cara e se acham superiores, não vejo a 

hora de sair daqui e encontrar minha família novamen...  

 

Quinta, 28 de dezembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Tomaram você de mim, eu estava escrevendo e de repente chegaram vários 

soldados e te levaram, fui espancada e abusada. Nesse tempo que não escrevi 

comecei a ficar mais ligada às pessoas daqui e muitas foram mortas. Eu ainda não 
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fui e tenho esperança que vou sobreviver. Há rumores de que os soviéticos estão 

vindo nos salvar. Espero que seja verdade, não aguento mais isso.  

 

Sua Anne. 

 

Sexta, 26 de janeiro de 1945. 

 

 Querida Kitty, 

 

Consegui me esconder de alguns soldados, eles estão atrás de todos nós, meu fim 

está próximo, não tenho mais esperanças. Se essa for minha última escrita, quero 

me despedir de você e dizer muito obrigado por ser minha companheira 

diariamente.  

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 28 de janeiro de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Tenho ótimaaaaas notícias!!!!! Fomos libertados, não estou acreditando, ontem os 

soviéticos vieram até aqui e nos libertaram, acaboooou Kitty, estou livre! Esse 

sentimento é muito bom, é um sentimento inexplicável, estou vivaaaa!!! E assim 

Anne conseguiu ser liberta pelos soviéticos.  

 

Sua Anne. 

 

Rodrigo dos Santos Gonçalves Junior. 3ª série do Ensino Médio. 
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Domingo, 9 de abril de 1944. 

 

 Querida Kitty,  

 

Hoje acordei cedo, tomei meu café da manhã, joguei um pouco e depois fui ler um 

livro, já que uma das únicas coisas que se pode fazer presa nesse lugar. Estava um 

dia bem calmo, até que ouvimos um barulho, como se alguém estivesse tentando 

entrar à força. Então, logo imaginamos que poderia ser um soldado nazista, por 

isso ficamos quietos até a hora de dormir, para evitar qualquer suspeita.  

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 2 de julho de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Acordei hoje com um mau pressentimento de que algo estava errado. Tomei meu 

café e fui logo ler alguma coisa para me distrair, até que fomos surpreendidos com 

dois soldados; entraram com tudo falando que era pra se arrumar, pegando apenas 

o necessário para uma mudança de moradia. Depois de alguns minutos andando, 

chegamos a um barraco com muitos soldados em volta. Lá dentro nos revistaram e 

devolveram apenas as roupas do corpo. Logo em seguida falaram que um ônibus iria 

nos levar até o destino.  

 

Sua Anne. 
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Segunda, 3 de julho de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Hoje chegamos em Auschwitz. Nunca tinha vindo a esse lugar, porém, falaram que 

iriam cuidar bem de nós e sinceramente espero que a vida aqui seja melhor do que 

no esconderijo que tive que viver por um ano e desejo também que não tenhamos 

mais medo. 

 

Sua Anne. 

 

Domingo, 6 de julho de 1944. 

 

Querida Kitty,  

 

Já faz três dias que estou nesse lugar, acabei notando que não era bem o que eu 

esperava, pois não podemos ler, jogar, brincar e nem sair para tomar um ar, é um 

lugar com muitas regras e quem não as obedece, acaba sendo punido. Hoje, mais 

cedo, chamaram um grupo para entrar numa sala, mas até agora não saíram de lá. 

Acabaram de comunicar que o próximo grupo a entrar na sala amanhã, no nascer do 

sol, será o meu. Espero que ocorra tudo bem.  

Até amanhã Kitty. 

 

Sua Anne. 

 

Silvio Augusto Camargo Borba – 3ª série do Ensino Médio 
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Domingo, 10 de setembro de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

 Eu diria para você que a parte mais assustadora de tudo isso foi quando nos 

encontraram no anexo e nos arrastaram para trens onde os vagões tinham mais 

pessoas do que eu poderia contar. Aquilo fedia, eu sabia que nem todas as pessoas 

ali estavam vivas mas não queria pensar muito sobre isso, não tínhamos comida e 

mal tínhamos água. Até que chegamos ao que eles chamavam de campos de 

trabalho. Percebi que não era bem isso assim que vi as pessoas sendo separadas 

por filas. Nunca mais vi os que iam para fila dos incapazes de trabalhar. Entrar por 

aquelas portas foi o início do meu maior pesadelo. 

No primeiro dia no campo ficou ainda mais claro que aquilo não era para trabalho, 

era para extermínio. As cargas de trabalho eram desumanas e com o passar do 

tempo eu não lembrava da última vez que tinha comido alguma coisa. 

Constantemente eu via pessoas apanhando, sofrendo o tipo mais bruto de violência. 

Eu já tinha perdido as contas de quantos outros prisioneiros eu tinha visto morrer. 

Me perguntava quando seria minha vez, quando ao invés de um rosto estranho seria 

eu sendo espancada ou morrendo. E Kitty, talvez a morte fosse melhor do que 

aquilo... 

 

Sua Anne. 

 

Julia Lins Ronsani - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Sexta, 1º de junho de 1945. 

 

Querida Kitty,  

 

Hoje acordei no meu primeiro dia aqui no campo de concentração, não sei o que 

esperar, o medo me desola, não faço ideia do que acontece em minha família. 

Espero que meu pai esteja bem. Desde o momento em que estava vindo para cá, já 

sabia que meu destino estava perdido, sofri agressões físicas e desrespeitos dos 

soldados alemães, ao que parece eles não nos consideram seres humanos, mas 

agora que estou aqui, só o tempo dirá o que vai acontecer. 

 

Sua Anne. 

 

Quinta, 7 de junho de 1945. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou aqui há tempo suficiente para saber os horrores que aqui acontecem, somos 

feitos de escravos, animais. Somos obrigados a trabalhar para todas aquelas 

pessoas, sofrendo agressões, além de fome e frio que todos aqui tem que encarar. 

Fugir daqui é praticamente impossível, são cercas altas rodeadas por arames, além 

de mais de dez soldados cuidando da área. Quando vi um homem tentando escapar, 

o vi sendo brutalmente assassinado pelos nazistas. Estou com muito medo, uma das 

coisas que eu mais queria era apenas poder ver minha família mais uma vez. Estou 

com saudade e muito preocupada, já não aguento meu próprio corpo em pé, 

enfraqueço mais a cada dia, mas apesar de tudo, ainda me resta esperança. 

 

Sua Anne. 
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Quarta, 1º de agosto de 1945. 
 

Querida Kitty,  

 

Estou em completo desespero, não aguento mais nada neste lugar! Não me alimento 

já faz dias, sofro constantes abusos de todas as formas e hoje parece que vou 

junto com um grupo para uma câmara, não sei o que acontece lá, mas nunca vi 

ninguém voltar de lá.  

Estou com muito medo, espero que nada de ruim aconteça, precisarei de fé neste 

momento e de muita sorte... 
 

Sua Anne. 
 

João Henrique Rocha Alves – 3ª série do Ensino Médio. 

 

Quarta, 1º setembro de 1944. 

 

Querida Kitty!! 
 

Cheguei ao campo de concentração ontem, posso dizer que aqui é um dos piores 

lugares do mundo. Rasparam minha cabeça e tiraram tudo de mim, minhas roupas, 

meus sapatos. Não tenho mais nada. Estou com uma roupa bem simples que eles 

dão aqui. Comida? Quase nada. Quando achamos alguma coisa para comer 

devoramos na hora, estou a muito tempo sem comer algo descente, o que eu tinha 

no esconderijo mesmo sendo praticamente só batata era bem melhor que isso. 

Muita gente morre aqui todo dia, de fome, doenças, cansaço. Vou tentar ser forte 

para sobreviver a isso. Minha mãe não está nada bem e não vejo mais meu pai e 

nem o resto do pessoal que vivia comigo, tenho medo de perder todos eles. Tomara 

que todos sobrevivam. Tchau Kitty, um dia volto a escrever 

Sua Anne 

Rafaela Panceri Tomasoni - 3ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 4 de Agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou ouvindo barulhos, lá em baixo. Não sei o que é, mas está ficando mais 

intenso. Alguém está subindo as escadas, acho que eles nos achar... 

 

 

Quarta, 5 de Agosto de 1944. 

 

Querida Kitty, 

 

Eles nos pegaram, a todos nós. Estão nos levando para algum campo de 

concentração, estou com muito medo. Sorte minha que consegui no meio de todo 

esse caos te pegar. Vou ficar um tempo sem escrever, não quero que ninguém tire 

você de mim.  

 
Sua Anne. 

 

João Eduardo Passos da Silva - 3ª série do Ensino Médio. 

 

Sábado, 5 de agosto de 1944. 

Querida Kitty, 

 
Eu estou presa no mesmo campo de concentração onde está meu pai, mas estamos 

separados porque ele ficou na parte masculina e eu na feminina. O nome do campo 

de concentração é Bergen-Belsen.  

 
Sua Anne. 
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Segunda, 7 de agosto de 1944. 

Querida Kitty,  

 

Não sabia o que escrever ontem e também eu não estava me sentindo bem, pensei 

que era uma gripe, mas sabe, acho que não pois hoje já estou muito bem. Muito 

bem entre aspas né, não tem como estar bem vivendo aqui desse jeito passando 

fome, ainda bem que tenho você para contar e desabafar no meu dia a dia.  

 

Sua Anne. 

 

Terça, 22 de agosto de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Desculpe vir falar com você só hoje, não estou nada bem e não aguento mais ficar 

nesse lugar. Que saudades que eu sinto de ter uma vida normal, livre, brincando e 

sendo bem tratada pela minha família. Aqui somos chicoteados se fazemos 

qualquer coisa. Decidi que vou sair daqui a 10 dias, ou seja, dia 01/09. Tenho 

certeza que minha vida irá mudar completamente. Acho muito tempo 10 dias, mas 

preciso me comunicar de alguma forma com meu pai para combinar com ele a hora 

e o local aonde iremos nos encontrar para sair daqui. 

 
Sua Anne. 

 

Quinta, 24 de agosto de 1944. 

Querida Kitty,  

 
Acho que já sei como irei falar com o meu pai, mas te conto tudo amanhã. 

 
Sua Anne. 
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Sexta, 25 de agosto de 1944. 

Querida Kitty,  

 

Decidi que será assim: na hora que a gente estiver indo tomar banho, não vão 

perceber que eu irei fugir da fila (eu espero), aí eu corro para aquele galpão caindo 

aos pedaços, já que ninguém vai lá e vou mandar um bilhete pro meu pai no dia 

30/08, para ele se preparar, que no dia 01/09 nossas vidas vão mudar. Enquanto 

isso, vou pensando o que mando pra ele no bilhetinho. 

 

Sua Anne. 

 

Sábado, 26 de agosto de 1944. 

Querida Kitty,  

 

Vou mandar no bilhete isto aqui: “pai depois de muito tempo eu espero poder voltar 

a ter uma vida normal do seu lado. Eu vou fugir dia 01/09, sim amanhã, junto com o 

senhor às 20:00. Saia despercebido na hora de ir tomar banho que estarei te 

esperando naquele galpão velho. Beijos de sua filha Anne”. 

 

Sua Anne. 

 

Terça, 29 de agosto de 1944. 

Querida Kitty,  

 

Não estou acreditando nisso como 10 dias se passaram tão rápido falta um dia, eu 

irei entregar o bilhetinho hoje para o meu pai e espero que dê certo. 

 

Sua Anne. 



 

42 

 

Quarta, 30 de agosto de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Ia entregar o bilhete ontem, mas resolvi entregar hoje mesmo na hora da gente ir 

tomar banho às 20:00.  

 

Sua Anne. 

 

Quinta, 1º de setembro de 1944. 

Querida Kitty,  

 

O primeiro passo foi concluído com sucesso. Como foi bom olhar e segurar na mão 

de meu pai novamente. Kitty está chegando a hora. Faltam alguns minutos apenas 

para estarmos livres de uma vez. Volto depois e te conto como foi tudo... “Será 

que ele não vem?” eu pensei. Assim que pensei isso, ouvi um “filha”. Meus olhos 

encheram de lágrimas, não pensei duas vezes e o abracei, tinha esquecido como é 

bom estar nos braços de um pai. Guardamos esse momento tão especial para 

depois e fugimos, onde passamos a noite toda embaixo de uma ponte. 

 

Sua Anne. 

Sexta, 2 de agosto de 1944. 

Querida Kitty, 

 

Acordamos bem cedo e fomos procurar um serviço simples, que ganhássemos pelo 

menos 10,00 para poder comprar uma comida gostosa e barata. Uma mulher me viu 

escrevendo no diário e perguntou o porquê de eu escrever e eu a respondi dizendo 

que eu sempre gostei de escrever e que no futuro queria ser escritora, ela 

respondeu apenas com um “ah tá”. Eu estranhei, mas segui em frente com meu pai. 



 

43 

 

Queríamos muito mudar de cidade para vivermos uma vida tranqüila e sem medo. 

Então nos mudamos para Cremona (Lombardia) na Itália. Na rodoviária, vi muitas 

pessoas com um panfleto na mão e me olhando, a partir daí minha vida mudou 

completamente pois o mundo todo conheceu o meu diário. 

 

Sua Anne. 

 

Brenda Louise Wordell - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Anne e sua família foram mandados para campos de concentração. A partir daí, 

Anne se separou da sua família, indo parar em Dachau. Longe de sua família e 

tendo que trabalhar para nazistas. Anne sobreviveu ao campo de concentração. 

Durante um ano, a menina se mantém forte e consegue resistir à Segunda Guerra 

Mundial, sendo libertada do campo de concentração no final de setembro.  

SETEMBRO DE 1945. 

 

 Após ser liberta de Dachau, Anne e várias crianças judias vão para orfanatos. Por 

má sorte, Anne vai parar em um orfanato antissemita, onde ela é maltratada por 

aqueles que deveriam cuidá-la e ajudá-la. Neste orfanato a diretora, Teufel, era 

uma tirana que fazia muito mal às crianças de lá. Ela era capaz de deixar as 

crianças sem comer por dias, a ponto de serem desnutridas. Também as deixava 

passar frio durante o rigoroso inverno alemão. Diante desses acontecimentos no 

orfanato, Anne, então, decide escapar sem ter outra saída. Depois de alguns dias 

na rua, um casal a encontra e adotam-na.  

SETEMBRO DE 1947. 

 

 

Durante dois anos, Anne viveu tranquila com sua família adotiva. Ela estava feliz, 

por mais que não fossem seus pais de verdade, cuidavam dela como se realmente 

fosse sua filha. Eles se ajudavam muito e, por isso, criaram laços. Infelizmente, 

ocorre um ataque por meio de um grupo antissemita e isso faz com que Anne e sua 

família fiquem sem moradia. Quando isso ocorre eles são acolhidos por uma ONG 

que ajuda judeus desde o final da Segunda Guerra. Neste lugar Anne passa um ano 

vivendo na instituição, ajudando as pessoas judias que são salvas.  
 

JANEIRO DE 1949. 

Na ONG, Anne reencontra Miep e Elli, as quais devolvem seu diário, sua amiga 

Kitty, a quem não via desde 1944.  
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Segunda, 24 de janeiro de 1949. 

Querida Kitty, 

 

08h27 - Agora que nos encontramos novamente, poderei compartilhar com você os 

meus dias adiante. Agora eu irei ajudar alguns judeus que acabaram de chegar aqui 

na instituição. 

09h50 - Querida amiga, acabei de ver uma mensagem de meu pai na sua primeira 

folha, isso me lembra dos velhos tempos e me lembra da minha família, meu pai 

principalmente. 

10h05 - Eu tive a ideia de ir procurar pelos meus pais, e fui conversar sobre isso 

com o casal que me adotou. Eles disseram que eu poderia ir. Estou muito 

agradecida pelo que fizeram por mim e irei mantê-los sempre comigo, no meu 

coração.  

Sua Anne. 

 

 

Terça, 25 de janeiro de 1949. 

 Querida Kitty, 

 

08h00 - Hoje conheci uma menina que se chama Lilie, ela me contou um pouco da 

história dela, nós logo viramos amigas.  

11h33 - Agora, eu irei ajudar a preparar o almoço para alguns judeus da ONG.  

15h27 - Não tenho nada para fazer, está um tédio, por isso vou regar e colher 

algumas flores.  

16h06 - Acabei de voltar do jardim e da horta, escolhi uma bela flor que combina 

com você, Kitty. 

 

Sua Anne.  
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Quarta, 26 de janeiro de 1949. 

 

Querida Kitty, 

 

 07h00 - Hoje é o grande dia, é hoje que eu viajo para ir em busca dos meus pais. 

Minha amiga vai comigo, já que ela está procurando a sua irmã. Por enquanto, ainda 

estamos nos preparando para viajar, mas logo logo estaremos partindo em busca 

dos nossos sonhos.  

07h24 - Acabei de fazer outra descoberta, na dedicatória do meu pai reconheci 

um velho jogo nosso, no qual baseia-se o seguinte: cada número representa uma 

letra do alfabeto, os números escritos por ele são: 19° 21’ 53.91”. Eu descobri que 

essas coordenadas significam Suécia, então eu e minha amiga vamos pra lá. 

 

Sua Anne. 

 

Julia Brocardo de Brito e Maria Helena B. Varela – 9º Ensino Fundamental 

 

 

Terça, 19 de abril de 1949. 
 

Querida Kitty, 

 

Já faz um bom tempo que não escrevo. Na verdade, só não tive tempo. Meu pai me 

entregou você já há um tempo. Pensei que nunca mais poderia registrar mais um 

dia, nem mesmo que sobreviveria. Desde aquela época tem sido totalmente 

diferente, o mundo não parece mais o mesmo desde aqueles dias. 

 

Sua Anne. 
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Quarta, 20 abril de 1949. 

Querida Kitty, 

 

Ontem não pude escrever mais porque estava ajudando o papai com as mudanças, 

ele disse que vamos nos mudar para Basileia e disse ainda que vamos conhecer a 

minha nova madrasta. Dona Elfrida é o nome dela. 

Sua Anne. 

 

Segunda, 25 abril de 1949. 

 

Querida Kitty, 

 

Ainda tenho pesadelos com aquele lugar, fico pensando nos gritos das pessoas. 

Também me lembro de ter feito uma amiga, ela se chamava Janel. Ela não falava 

muito, ficava quieta a maioria do tempo. Ficávamos juntas até o dia que fomos 

separadas. Escrever para você também me lembra ela. 
 

Sua Anne. 

 

Nicolas de Freitas Silva - 9º ano do Ensino Fundamental. 

Domingo, 1º de agosto de 1954. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje faz 10 anos que escrevi a última página em você. É claro, sinto que você é 

parte de mim, mas tudo o que aconteceu desde aquele tempo me mudou. Cada dia 

que passou tentei me recuperar de todos os traumas, todas as perdas, todos os 

medos. Admito que essa não fora uma tarefa nada fácil, até hoje sinto que não 
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pude me recuperar totalmente da falsa ilusão que criamos de que poderíamos ter 

nos escondido lá para sempre. Lembro como se fosse ontem, o choque de ser 

descoberta pelos nazistas, os alemães nos levando a lugares deploráveis e nos 

tratando com tamanha brutalidade que nem pareciam humanos. Era rotineiro andar 

em círculos, dar murros em ponta de faca, enfim, quaisquer analogias para 

insistências infundadas que só resultaram em esgotamento. Meu único desejo era 

desfazer os nós na garganta e dormir todo o sono que de mim eles tiraram. De 

fato, não é um desejo que tenha se esvaído rapidamente. 

Mamãe estava fraca, mas em nenhum momento deixou de nos proteger e nos 

defender, eu me senti tão mal por ter julgado sua competência de forma tão 

errônea. Desde o momento em que a vi tão debilitada, jurei, por tudo que eu 

zelava, que sairíamos dali e recomeçaríamos nossas vidas. Eu e Margot lutamos, 

resistimos, e tudo valeu a pena no fim das contas. Tropas carregadas de 

esperança, que aspiravam liberdade, surgiram, eu conseguia ver, passando na 

frente dos meus olhos, todos esses anos em que havíamos sido comandados e 

escravizados por esse sistema assassino, destruidor e odioso. Finalmente paramos 

de andar em círculos. 

Pelo menos era o que eu pensava até 1947. Novos conflitos tiveram origem 

envolvendo duas potencias extremistas, então subitamente, todas as memórias 

vieram à tona, todos os medos, os sofrimentos, os desesperos, tudo veio como uma 

enxurrada que ameaçava destruir tudo aquilo que eu havia construído com Margot 

depois que saímos daquele cenário hediondo. Ideologias brigavam e o mundo se 

dividia ao meio. Disputas econômicas, diplomáticas e tecnológicas, além de 

conflitos armados por todos os lugares caracterizaram o cenário daquele ano.  

Não pude ficar parada. Já que muitos judeus haviam sobrevivido aos campos de 

concentração conosco, eu e Margot buscamos ajudá-los, desabafando e contando 

nossa história para que eles se sentissem seguros em contar também e tirarem 

esse peso das costas. Porém, com o passar do tempo, mais pessoas foram se 
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juntando ao círculo, não apenas judeus, mas também diversas outras pessoas que 

também tinham passado por situações traumáticas e horríveis, buscando um ombro 

amigo. 

Certa vez, papai me disse que mudar o mundo depende apenas de nós mesmos, 

agora percebo que ele nunca esteve tão certo. Em dias com tanta polarização e 

divisão ideológica, um pouco de afeto e respeito é o suficiente para transformar o 

meio em que vivemos. 

 

Sua Anne. 

 

Eduarda Kamille Moraes – 1ª série do Ensino Médio 
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Segunda, 9 de abril de 1962. 
 

Querida Kitty, 

 

As coisas estão muito difíceis depois que consegui sair daquele lugar terrível. Tive 

que ir para um abrigo de sobreviventes, mas as coisas que vivi lá dentro nunca 

saíram de minha cabeça, revivo-as todos os dias enquanto durmo, ou pelo menos 

quando eu tento... 

É bom estar no abrigo, melhor do que onde eu estava antes, porém me parece que 

as pessoas que encontro não me tratam da maneira que eu esperaria, eu sobrevivi a 

uma guerra, deviam pelo menos ter algum respeito por mim, mas tudo que vejo é 

que as pessoas me tratam como se tivessem medo ou nojo de mim, como se eu 

fosse um monstro... 
 

Sua Anne. 

Domingo, 11 de junho de 1967. 
 

Querida Kitty, 

 

Estou finalmente me sentindo confortável em viver em uma sociedade novamente, 

claro que ainda tenho os mesmos pesadelos, mas não sei se algum dia vou poder dar 

um fim neles. 

O Governo não me deu mais ajuda alguma, muito menos o povo, ambos agiram como 

se eu não existisse mais. O governo me ajudou um pouco quando saí, muitos 

repórteres de vários lugares vieram me entrevistar e saber como foi e o que eu 

estava recebendo de ajuda, porém, hoje em dia eu sou apenas mais uma das 

milhares de pessoas que apenas são esquecidas, sem nenhum auxílio nem nada. 
 

Sua Anne. 

André Gustavo França Juttel – 1ª série do Ensino Médio. 



 

51 

 

Segunda, 9 de abril de 1985. 

 

Querida Kitty, 

 

Meus pais, Margot e eu fomos levados para um campo de concentração. Eu estava 

assustada, com medo e não conseguia me mexer. Chegando lá, eu e Margot fomos 

levadas para outro lugar e separadas de nossos pais. Entrei em pânico e não 

conseguia acreditar que talvez eu nunca mais voltasse a abraçar o papai e discutir 

com a mamãe de vez em quando. Mesmo assim, eu ainda tinha a Margot e estava 

torcendo para que ficássemos juntas. 

Alguns dias se passaram e eu ficava cada vez mais nervosa. Margot havia feito um 

plano para fugirmos daquele lugar. Eu nunca pensei que faria uma fuga com a 

Margot para me libertar das atrocidades de Hitler. Com tudo planejado, lá fomos 

nós, confiantes de que conseguiríamos fugir de lá e foi o que aconteceu, nós 

conseguimos. Eu me senti livre novamente. Eu e Margot cuidamos de cada detalhe 

com muita confiança de que o plano daria certo.  

Nós fizemos de tudo para ir o mais longe possível. Em nossa fuga, encontramos 

pessoas incríveis que nos ajudaram a fugir para o Brasil. Tudo foi tão rápido e 

inesperado que ao chegar ao Brasil, eu estava decidida a recomeçar. Foi um dos 

momentos mais especiais da minha vida. Finalmente eu estava longe daquele clima 

pesado, sem medo e muito mais calma. Nós nos mudamos para o sul do país e foi 

aqui que tudo mudou, nossa vida finalmente se encheu de alegria e cor, restando 

apenas a saudade dos amigos do anexo e dos nossos pais, a qual será eterna. 

 

Sua Anne. 

 

Lara Beatriz Rodrigues – 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Terça, 11 de setembro de 2001. 

 

Querida Kitty, 

 

Há tempos que não lhe escrevo… sinto muito por isso. Depois da última vez que nos 

falamos, várias coisas aconteceram. Os russos nos resgataram e eu, mamãe e 

Margot fomos para um abrigo, onde encontramos o papai. Poucos meses depois, a 

guerra acabou e parecia que todo aquele pesadelo havia chegado ao fim. 

Papai tentou reconstruir seus negócios nos meses que se passaram, mas acabou 

que nenhum de nós queria continuar vivendo naquele lugar e em nenhum outro da 

Europa. Nossa família se mudou para a América e, com muita sorte, conseguimos 

chegar aos Estados Unidos e lá reconstruímos nossas vidas. 

Os anos passaram e hoje vivemos uma vida americana relativamente normal. A 

adaptação foi difícil nos primeiros anos, mas havia outros imigrantes judeus além 

de nós e logo, todos se acostumaram. 

O motivo pelo qual eu nunca mais escrevi parecia bem claro: o pesadelo tinha 

acabado, eu não precisava mais escrever aqui. Hoje algo mudou, e eu precisei 

escrever, mas em nenhum outro lugar se não aqui. 

Houve um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Eu achava que nunca mais 

teria que viver algo semelhante depois do que passei, mas estava enganada. 

Quando vi aquilo passando em todos os canais de televisão, várias memórias foram 

desbloqueadas e foi como se eu tivesse voltado no tempo. Fico feliz por mamãe e 

papai não estarem mais aqui para verem tamanha tragédia. Décadas passaram, mas 

a história se repete. Outra guerra possivelmente está a caminho. É difícil aceitar 

que mesmo com nossa história tão recente e dolorosa, ainda existam guerras que 

destroem vidas e mancham a história da humanidade. Eu cheguei a pensar que o 

século das guerras e da violência havia chegado ao fim, mas a nova era acabou de 

começar e já existem traumas para contar no futuro. 
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Já estou com 72 anos de idade, sei que não vou estar aqui por muito tempo para 

ver o desfecho desses conflitos. Tudo que eu mais queria é que as futuras 

gerações não tivessem que passar pelo que passei. 

 

Sua eterna Anne. 

 

Helena Sayuri Alves de Campos - 1ª série do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Sábado, 09 de maio de 2009. 
 

Querida Kitty, 

 

Hoje acordei animada para o meu segundo dia como turista nesse país lindo, o 

Brasil. No dia de hoje realizamos uma visita diferente, pois eu propus a guia que 

me levasse a lugares que mostrassem o real cotidiano da grande parcela da 

população deste belo país. Confesso que me surpreendi muito! Os brasileiros são 

muito diferentes do que a mídia internacional comenta, são em sua maioria muito 

receptivos e amigáveis, dispostos a lhe ajudar no que for necessário. Perto do 

meio dia, não pude deixar de notar que eles adoram se juntar em família para 

fazer uma comida muito popular por aqui: o churrasco, que por sinal é uma delícia! 

Depois da experiência culinária, fomos até os bairros mais simples da cidade, as 

popularmente conhecidas “favelas” e, infelizmente, eu não pude deixar de notar 

que o descaso do governo com essas pessoas está bastante presente e, 

conversando com alguns moradores – que foram muito amigáveis e simpáticos, até 

me ofereceram uma xícara de café – eu pude confirmar as minhas suspeitas a 

respeito. Uma moradora em específico, chamada Rosane, contou-me sobre a falta 

de investimento em educação de qualidade, o que acaba agravando as 

problemáticas situações da criminalidade infantil, afinal, todos sabemos que com a 

educação podemos transformar vidas. Portanto, Kitty, eu agora fico me 

perguntando de que forma eu poderia ajudar estas pessoas com a grande 

influência que possuo e com tudo que já sofri com o governo do meu país muitos 

anos atrás. Com isso, eu encerro nossa conversa (que esteve mais para um 

desabafo), pois amanhã visitarei mais lugares e espero conseguir encontrar alguma 

solução para ajudar esses cidadãos nem que seja de uma pequena forma. 
 

Sua Anne. 

Giovana Zanotto Carvalho – 3ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 13 de novembro de 2015. 

 

Querida Kitty, 

 

Tudo aqui em Paris é exatamente como eu sempre sonhei. Ao passear pelas ruas, 

contemplo os prédios perfeitamente unificados, observo a rica flora de seus 

inúmeros parques e, enquanto essa cidade me cativa cada vez mais, não deixo de 

relembrar daquela pequena menina que vivia escondida em um anexo secreto 

dentro da empresa de seu pai, com medo... 

Ela nunca imaginária que os sonhos que possuía naquele período tão sombrio um dia 

se tornariam realidade. Outra novidade é que, finalmente, depois de todos esses 

anos, criei coragem para compartilhar minha história de vida com outras pessoas 

além de você. Decidi então que vou escrever meu próprio livro. Espero que você 

esteja feliz com essa notícia, vou me retirar agora para tomar meu café da manhã, 

aurevoir! 

Já são 21h13 agora, me encontro dentro do restaurante La Casa Nostra, aqui eles 

servem comidas italianas, estava com vontade de experimentar algo novo hoje. 

Durante a tarde comecei a escrever minha obra, porém, com todas as lembranças 

voltando de uma só vez a minha mente, senti que precisava espairecer um pouco, 

por isso vim para cá, gosto de como o barulho dos talheres e das conversas das 

pessoas me distraem. Minha comida chegou! Porém, algo estranho acabou de 

acontecer, imaginei ter ouvido tiros e gritos ao longe… devo ter apenas imaginado. 

 

Sua Anne. 
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Sábado, 14 de novembro de 2015. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje é um dia penoso, todos aqui estão instruídos a ficarem dentro de suas casas 

por precaução. Ontem a cidade do amor, da qual eu tanto gostei, sofreu ataques 

terroristas. Pessoas foram fuziladas, feitas de reféns, houve explosões, gritos, 

sofrimento, morte, sons de bala... tudo isso diante dos meus olhos. Foi impossível 

não lembrar de Auschwitz, Bergen-Belsen, Margot, e, a ferida em mim que até 

pouco tempo estava começando a se cicatrizar, novamente se rompeu e agora eu 

sei que nunca mais irá se fechar. Sabe, acho que vou desistir dessa ideia do livro, 

espero que entenda. Assim como em janeiro, imagino que a torre Eiffel mais uma 

vez irá se apagar. Espero que de tempo de eu contemplá-la uma última vez, antes 

de viajar de volta para minha casa. 

 

Sua Anne. 

 

Kamilly Ramos Ribeiro – 3ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 13 de novembro de 2015. 

 

Querida Kitty, 

 

Existe uma linha tênue do tempo, entre o que é e o que poderia ter acontecido. O 

primeiro amor, primeiro beijo, são fatos que ficam marcados na vida das pessoas.  

Poucas semanas depois de minha família chegar ao Anexo Secreto, a família de 

Peter chegou também. Seu pai era amigo do meu pai e, pelo fato de as duas 

famílias serem judias, nós nos juntamos. Lembro bem que eles se mudaram no dia 

13 de Julho de 1942. No começo duvidei de sua personalidade e responsabilidade, 

pois só o via dormindo e fazendo carpintaria. Ele tinha 15 anos. Era o único menino 

jovem que vivia conosco fora minha irmã.  

Ele trouxe seu gato e a maior parte do tempo estava fazendo o que amava, 

consertando coisas, fazendo carpintaria e cortando lenha para o fogão. Aos poucos 

ele se interessou em aprender assim como nós e aos poucos começou a aprender 

outras línguas e até algumas matérias. 

Não posso negar que com o tempo dentro do esconderijo e com a pressão 

aumentando, nosso convívio foi nos aproximando também. De maneira mútua, nós 

precisávamos um do outro naquele momento. Eu tomei a maioria das iniciativas, 

certamente eu precisava de alguém, que me entendesse e tivesse ideias parecidas 

com as minhas. E nosso convívio foi aumentando. Nós precisávamos falar sobre 

nossas aflições, angustias, medos e sonhos. Ah e os sonhos, quando todo aquele 

pesadelo passasse, ele queria ir as Índias, à Holanda e viver em uma plantação. E 

eu também tinha muitos sonhos.  

Eu era uma jovem revoltada, sentia que ninguém me entendia nem até mesmo meu 

querido pai. E existia uma enorme responsabilidade em cima de Peter, que 

constantemente também vivia brigando com sua família. Era nosso refúgio estar 

juntos. Meu lugar preferido era estar junto dele no sótão. Era meu colo amigo. E 
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verdadeiramente era amor. No começo eu até duvidava, pois ele era muito tímido, 

e introvertido. E também fui dentro do Anexo questionada sobre nossa relação.  

Dentro do anexo era difícil conversar com alguém sobre minha sexualidade. Eu 

estava me descobrindo, na transição entre ser uma criança e um adulto. Sentia 

meus seios crescerem, mas com quem eu poderia conversar? Nem mesmo minha 

querida irmã entenderia o que estava passando na minha cabeça e eu me sentia 

torturada em meus sentimentos.  

Até que um dia eu tomei coragem, em um momento mais intimo entre nós, de lhe 

perguntar se ele já tinha beijado alguém e ele falou que não. Foi no sótão, no seu 

espaço e, de certa forma, no meu refúgio também, que nós demos o nosso primeiro 

beijo. Foi especial, para os dois.  

Lembro-me que em diversos momentos, ouvíamos barulhos de bombas e na maioria 

deles estávamos juntos e num desses, sentados na janela, ele elogiou minhas 

covinhas. Eu falei que também as amava e que era a coisa mais bonita que eu 

achava em mim. Ele disse que me achava bonita e então eu deitei no colo dele. E 

nosso último beijo foi após uma briga com papai e minha família. Eu subi 

bravamente ao sótão à procura dele. E nós nos beijamos. Parece louco, um 

encontro de almas, e a maioria das pessoas falaria que um romance adolescente 

não duraria uma vida, que esses sentimentos são efêmeros. Eu digo que não.  

Pouco tempo depois nós fomos levados ao campo de extermínio, a pior crueldade 

que eu já vi na minha vida, a qual luto até hoje a fim de contar as pessoas e ser 

prova viva do que ocorreu. Lá meu pai até viu ele, porém por um ato de 

sobrevivência, ele decidiu seguir seus instintos e acabou morrendo.  

Minha missão aqui são duas. Primeiramente falar que o holocausto ainda vive, na 

mente daqueles que o negam, naqueles que acreditam na raça superior. Dizer que 

os EUA são superiores ao Brasil, que o branco é superior ao negro e que tudo bem 

o mundo ser desigual, é também alimentar a ideia de que desencadeou todo o 

sistema nazista. Hoje eu tenho o poder de contar a minha história, e não há dádiva 
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maior, do que estar aqui para ser prova do que ocorreu contra meu povo. O mundo 

nos dias atuais está correndo cada vez mais para a bipolaridade, e isso é 

preocupante, nunca existirão apenas duas opções e, o mesmo medo que alimentava 

o ódio dos nazistas com os comunistas, é o ódio que existe entre a esquerda e a 

direita no mundo que vivemos. O extremismo e a autoritarismo são uma ameaça 

atual. No mundo em pleno século XXI ainda existem ditaduras! Sejam elas 

políticas ou não. Temos a ditadura da beleza que emprega padrões que matam 

pessoas, ditaduras sociais que descriminam e assolam o mundo e, até mesmo, 

escravizados e oprimidos que não tem suas vozes ouvidas.  

Quantas pessoas no mundo hoje sonham em ser ouvidas, assim como acontecia 

comigo e não tem essa oportunidade. O pensador Paulo Freire disse uma frase 

muito importante, “Enquanto a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é 

ser opressor!” e essa frase não poderia se encaixar melhor na minha concepção de 

mundo. O sonho de Hitler era que nós não pensássemos, o sonho do capitalismo é 

que as pessoas não questionem seu sistema e sim que se tornem cada vez mais 

escravas a ele.  

O filosofo Kant, em uma de suas obras, fala que as pessoas preferem ficar na 

menor idade, sem conhecimento do que buscá-lo. Para as pessoas é mais cômodo 

ter um salvador da pátria, da nação, do que elas mesmas mudarem a realidade. 

Essa ideia de perfeição traz a quebra de expectativa e é perigosa.  

Hoje tenho a oportunidade de usar a educação e a historia para mudar o mundo.  

Meu papel agora é estimular outras pessoas a mudarem a história do mundo para 

sempre. Eu não sabia se iria sobreviver ou não, mas eu tinha total certeza que eu 

seria lembrada até mesmo depois de minha morte.  

E a segunda lição que eu levei do anexo secreto pra vida é sobre minha paixão. 

Quando ela vem não restam dúvidas, nem incertezas. Ela é simples, leve como tem 

que ser. Porém uma das coisas que mais me deixa triste é que as pessoas não 

demonstrarem o que sentem. Hoje com Peter morto, eu poderia estar aqui, me 
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questionando e lamentando o porquê não falei quando tive a oportunidade. Vejo 

hoje, que um dos maiores presentes que eu pude ter, foi a oportunidade de ter 

falado sobre meu amor. Na plataforma do campo de concentração foi a última vez 

o que o vi. Hoje me sinto aliviada e agradecida por nossos momentos juntos. As 

circunstancias da vida não permitiram que continuássemos juntos, mas isso não 

diminui nem anula tudo o que vivemos. Nessa vida não deu, mas quem sabe numa 

próxima, poderíamos viver e nós amar até a nossa velhice? 

 

Com amor Anne.   

 

Roberta Coelho Telles – 2ª série do Ensino Médio. 

 

 

Sexta, 19 de novembro de 2015. 

 

Querida Kitty, 

 

Depois de todo o ocorrido, de tantos tumultos e sofrimento, estou aqui novamente 

vivendo minha vida, claro que com muitos traumas, mas tentando voltar ao normal. 

Já consegui visitar mais de 3 países, estou ocupando minha cabeça com coisas que 

sempre me deixam feliz, mesmo sendo difícil. As coisas ainda estão muito 

complicadas. Agora, depois de um tempo, já consegui também compartilhar a minha 

história com todos que se interessarem em saber um pouquinho mais sobre os 

acontecimentos. Mas agora que todos já sabem como tudo correu, vou me retirar, 

aproveitar e viver mais a minha vida… Da forma que sempre quis. 

 

Sua Anne. 

Camila Longhi Fernandes – 3ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 9 de maio de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Refletindo sobre meu passado, resolvi relembrar e atualizar meu diário com coisas 

novas e notícias atuais. Dentre as diversas notícias, me peguei em reflexões sobre 

os últimos conflitos entre Israel e Palestina. Percebi que essa é uma região muito 

complicada e conturbada desde muito tempo e que muitas coisas inaceitáveis estão 

acontecendo lá. Logo me veio o pensamento de comparação entre os absurdos 

cometidos pelos nazistas na segunda guerra com os ataques e a tensão crescente 

entre israelenses e palestinos, obviamente cada um na sua devida proporção. 

Lembrei de todas as perdas que tive no holocausto e assim compreendi tamanho 

sofrimento que as pessoas palestinas passam. Mesmo sendo uma mulher judia, 

estou totalmente contra alguns ataques israelenses, que estão machucando 

destruindo e até assassinando famílias inocentes. 

 

Sua Anne. 

 

João Lucas Goetten da Silva – 2ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 22 de fevereiro de 2019. 

Querida Kitty,  

 

Depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial as se tornaram muito 

mais difíceis, ouvi boatos de que o mundo entrará em colapso novamente e o risco 

de uma terceira guerra mundial aumenta a cada dia. Não sei o que irei fazer, mas 

tentarei me manter segura, pois eles ainda querem me matar. 

Eu consegui fugir do campo de concentração, estou escondida e não sei quanto 

tempo terei até eles me encontrarem. Além disso, ouvi dizer que um novo vírus foi 

criado acidentalmente, bem é o que eles dizem. Esse vírus acabou se tornando o 

novo inimigo global, o que fez as a tensão entre os países diminuírem, pelo menos 

por enquanto. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta, no momento todos os 

países foram afetados por essa pandemia. Estou com medo, eles quase me 

acharam, não sei se vou conseguir continuar sobrevivendo assim. Faz nove dias que 

eu fugi de lá, um soldado me ajudou a escapar, creio que esteja morto agora. 

Quero seguir meu sonho de me tornar uma escritora, darei meu melhor para 

conseguir isso. Penso em tentar migrar para a Holanda novamente. Como risco de 

uma nova Guerra, espero que as coisas melhorem. 

 

Sua Anne. 

 

Thomas Augusto Bueno da Silva – 1ª série do Ensino Médio. 
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Sexta, 13 de março de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje recebi a notícia nos jornais que na Alemanha estaremos em "lockdown" e que 

só posso ficar em casa e se eu sair na rua posso ter consequências. Toda essa 

pandemia me lembra o meu último campo de concentração de Bregen-Belsen, ficar 

trancada em casa e ver que muitas pessoas estão morrendo sem ter culpa e 

sabendo que estou no grupo de risco e que se eu pegar essa terrível doença com 

certeza irei morrer. Eu estou horrorrizada e tudo isso me trás lembranças muito 

ruins. Agora vou ter que ficar aprisionada em minha própria casa e não posso me 

relacionar com a família, pois eles podem me contaminar. Hoje acordei e fui ver o 

noticiário e vi que o coronavírus matou aproximadamente 3,73 milhões de pessoas 

dentre 173 milhões de casos. Então, fui comparar com os judeus mortos por conta 

do nazismo, pedi para meu bisneto procurar na internet não sei mexer direito com 

essas teconologia de hoje em dia... Ele me contou que cerca de 6 milhões de judeus 

morreram, mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e 3 milhões de 

homens, o que resulta em dois terços da população de judeus na época. Meu Deus! 

Estou horrorizada com o número de pessoas mortas em ambos os acontecimentos. 

Se eu sobreviver ao coronavírus, tenho certeza que não morro mais... 

 

Sua Anne. 

 

Lucas Torres Faustino – 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Terça, 7 de abril de 2021. 

Querida Kitty, 

 

Sou de uma família judia e nasci em 12 de junho de 1929 na cidade alemã de 

Frankfurt, em tempos de grande dificuldade na Alemanha, pois as oportunidades 

de emprego eram poucas e a pobreza muito grande. Adolf Hitler, que odiava os 

judeus e culpava-os pelos problemas do país, deu voz aos sentimentos antissemitas 

na Alemanha. Devido a esse ódio aos judeus e da má situação, meus pais Otto e 

Edith Frank, resolvem mudar-se para Amsterdã, onde montamos uma empresa que 

comercializava pectina, produto usado na preparação de geléias. Sinto-me muito 

confortável na Holanda. Aprendi rapidamente a língua e fiz muitos amigos numa 

escola holandesa no bairro em que morávamos.  

Meu pai tentou montar um negócio na Inglaterra, mas que infelizmente não deu 

certo e então resolveu incrementar o negócio vendendo ervas e especiarias, além 

da pectina. Em 1939, quando completei 10 anos, a Alemanha invade a Polônia e tem 

início a Segunda Guerra Mundial. Alguns meses depois, em 1940 a Holanda é 

invadida e começa o nosso inferno. Meu pai perde o seu negócio, uma vez que já 

não é permitido aos judeus terem empresas próprias. Eu e meus colegas judeus 

tivemos de nos mudar para uma escola judaica separada. Os alemães nazistas vão 

cada vez mais longe. Os judeus passam a usar uma estrela de David e surgiram 

rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Em 5 de julho de 

1942, minha irmã Margot recebe uma ligação telefônica estranha, para se 

inscrever para trabalhar na Alemanha, meus pais ficam desconfiados e decidem 

esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Ainda em 1942, meu pai 

começa a construir um esconderijo no anexo secreto da sua empresa. O espaço é 

muito apertado e eu tinha de permanecer silenciosa e sempre com muito medo. 

No meu aniversário de 13 anos recebi um diário de presente e durante os dois anos 

em que permaneci escondida escrevo sobre a nossa rotina no esconderijo. Depois 
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início um romance, anoto trechos de um livro que li, o Livro de Belas Frases. Isso 

me ajudou a aguentar os tempos difíceis no esconderijo. O tempo passa e no dia 4 

de agosto de 1944, eu e as outras pessoas que estavam escondidas, somos 

descobertos e presos por policiais. Até hoje, não sei ao certo qual a razão para 

essa busca policial. Tento salvar o meu diário e outros documentos antes que o 

Anexo Secreto seja esvaziado. Fomos levados para Sicherheitsdienst, o serviço de 

inteligência da polícia de segurança alemã, pela prisão em Amsterdã e pelo campo 

de trânsito de Westerbork, e em seguida fomos enviados para o campo de 

concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau.   

A viagem demorou três dias, em vagões de gado, todos muito apertados. Havia 

pouca comida e água, e apenas um barril nos servia de sanitário. Quando chegamos 

a Auschwitz, os médicos nos avaliaram para saber quem podia ou não ser 

submetido a trabalho forçado. Eu, minha mãe e minha irmã fomos enviadas para o 

campo de trabalho para mulheres, já meu pai foi levado para um campo para 

homens. 

No final de 1944, sou levada junto com minha irmã para o campo de concentração 

de Bergen-Belsen. Meus pais ficaram em Auschwitz. As condições em Bergen-

Belsen também são muito ruins: quase não havia comida, fazia muito frio e 

acabamos adoecendo de febre tifoide. Em fevereiro de 1945, minha irmã morre 

vítima dessa doença. Eu sobrevivo e conheço uma enfermeira que se faz passar por 

nazista, mas que na verdade é responsável por resgatar prisioneiros, levando-os 

para fora da Alemanha.  

Inicialmente tive medo, mas aceitei ser retirada daquele lugar, pois estava 

sozinha, uma vez que minha irmã havia morrido e eu nada sabia sobre os meus pais. 

Fui levada de caminhão e depois de trem para alguns lugares que não sei dizer 

quais foram. 

Viajei de navio e cheguei em 1946, no Brasil, na cidade de Santos e depois fui 

levada para o interior do Rio Grande do Sul, para a cidade de São Leopoldo.  
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Inicialmente a língua foi a minha maior dificuldade, mas como fui acolhida por uma 

família alemã não nazista e aos poucos fui aprendendo o português.  

De todos os que se esconderam no Anexo Secreto, apenas meu pai sobreviveu à 

guerra, além de mim. Ele foi libertado de Auschwitz e, durante a sua longa viagem 

de volta para a Holanda, recebeu a notícia da morte de minha mãe e em seguida de 

minha irmã. Mas nada soube sobre o meu paradeiro. 

Meu diário é resgatado pelo meu pai. Ele lê e fica sabendo sobre a minha vontade 

de me tornar uma escritora ou jornalista. Alguns de seus amigos o convencem a 

publicar o diário e isso acontece em junho de 1947. 

Para a surpresa de meu pai o livro é traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado 

para teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo conheceram a minha história.  

Em 1950, consigo reencontrá-lo. E apesar dos apelos, não consigo convencê-lo a vir 

viver comigo no Brasil. 

Em 1960, o esconderijo torna-se um museu: a Casa de Anne Frank e meu pai 

continuou muito envolvido com a divulgação do livro e também com o museu até a 

sua morte, em 1980. Encontramo-nos muitas vezes, pude acompanhar de perto 

todos os seus movimentos e ajudá-lo. Em 1964, eu já morava no Brasil e vivenciei o 

golpe militar e pude acompanhar de perto todos horrores da ditadura que se 

instalou no país. Durante os anos de ferro, me mantive um pouco mais protegida, 

pois as lembranças dos tempos vividos nos campos de concentração ainda 

assombravam os meus dias. 

Tornei-me escritora, mas sempre usei um pseudônimo em todas as minhas 

publicações. Continuei por muitos anos assombrada pelos horrores da guerra e de 

todas as situações vividas. Meu pai foi um grande sobrevivente e esperava que os 

leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e 

do ódio. Continuo morando numa propriedade rural, localizada no interior de São 

Leopoldo/RS. Atualmente tenho ajudado com meus textos a desmistificar as 

mentiras contadas pelos criacionistas e negacionistas da ciência. A pandemia do 
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Covid-19 tem me causado bastante apreensão. Mas já estou vacinada e posso 

ajudar um pouco mais as pessoas.  

 

Sua Anne. 

 

Larissa Aguiar – 2ª série do Ensino Médio. 

 

 

Domingo, 13 de junho de 2021. 

 

Querida Kitty! 

 

O dia está lindo, ensolarado e calmo como se fosse uma tarde tranquila de 

primavera (mesmo que seja quase inverno e que poucos dias atrás estivesse 

chovendo tanto que o mundo parecia estar prestes a acabar). Ficar sentada aqui 

observando as nuvens se moverem lentamente é como se o mar agitado e 

tempestuoso dentro de mim se acalmasse. Tudo está uma bagunça, e eu não sei 

nem por onde começar.  

Hoje temos quase 490 mil mortes decorrentes do covid-19, eu não sei até quando 

isso vai acontecer, visto que na maioria dos países a vida está voltando ao "normal" 

e no Brasil se tornou algo rotineiro termos diariamente três mil mortes ou mais 

para uma doença que já tem vacina. Sabe, é como se fosse uma guerra para 

descobrir quem mata mais. De repente, vidas e mais vidas se tornam irrelevantes 

para muitas pessoas, a tão temida morte se tornou algo banalizado. Tudo virou 

estatística. Esta é a vida agora e eu não consigo acreditar às vezes, mas é como 

ela é agora. 

Eu queria fazer algo, ter poder e ser ouvida, mas me desanima tanto que as 

pessoas não se importam com isso e que alguma fofoca sobre famosos seja mais 
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interessante do que pensar no que realmente importa. É cansativo estar nessa 

situação há mais de um ano e não saber quando isso tudo vai acabar. Se já era uma 

situação difícil normalmente, imagine quando quem tem poder e jurou que seria 

“Brasil acima de tudo”, não se importa com a vida do seu povo, recusa milhões de 

doses da vacina e ainda nega a ciência. Eu me pergunto como isso chegou nesse 

nível, como nós deixamos tudo isso sair do controle e como ainda há muitas 

pessoas alucinadas que tomam como filosofia de vida qualquer besteira dita por um 

genocida.  

Junho também é o mês do orgulho LGBTQI+, mas isso não ofusca o número surreal 

de pessoas assassinadas, apenas por amarem e serem o seu verdadeiro “eu”. Sabe, 

é tanta coisa acontecendo, é difícil acreditar que o ser humano chega a alguns 

pontos impensáveis, mas aqui estamos.  

Eu estou com medo. Medo do futuro, medo de virar estatística, medo de ser quem 

eu sou, medo pelas pessoas que eu amo, medo do que vem por aí. Eu suponho que 

isso seja mais um desabafo, meus dias não têm sido muito interessantes. Eu sinto 

que nós estamos vivendo como zumbis, uma rotina automática e um ciclo de 

cansaço se repetindo. Talvez eu seja uma dessas pessoas. Eu espero que tudo isso 

passe logo, mal posso esperar para sair e respirar ar fresco, me sentir viva e 

animada mais uma vez.  

 

Sua Anne. 

 

Manoela Almeida Oki – 1ª série do Ensino Médio. 
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Segunda, 7 de junho de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Nesse dia, levantei no mesmo horário de sempre. Com mais de um ano de pandemia, 

já tinha estabelecido uma rotina. Uma idosa de 91 anos não tem muito que fazer. 

No começo da pandemia, foi como se estivesse presa novamente, de volta ao anexo 

secreto. Já se passaram quase 80 anos e ainda me lembro claramente de tudo que 

passei no campo de concentração. 

Escrever neste diário é como me libertar, desabafar com uma amiga querida. Na 

próxima semana, completo 92 anos de vida, acho que não estaria viva se não 

pudesse desabafar com você. Quanto mais vivemos, mais cheia nossa cabeça fica.  

Eu não sei se posso dizer que superei o que aconteceu comigo. Foi muito difícil 

sobreviver depois de tudo aquilo. Mas acabei dando um jeito.  

Acho que posso até dizer que vivi uma vida feliz, tirando aqueles anos terríveis. E 

fico imensamente feliz que minhas filhas, Margot e Edith, e meus netos, viverão 

em um tempo melhor que o meu. 

 

Sua Anne. 

 

Isadora Cruz de Souza - 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Sábado, 19 de junho de 2021. 
 

Querida Kitty, 

 

Tenho tentado achar algo pra fazer além de ficar dormindo ou vendo qualquer 

coisa que tenha na TV, mas mesmo tentando esses dias foram realmente longos e 

monótonos, pareciam até semanas. Tudo está assim atualmente, todo mundo 

parece tão desanimado, alguns parecem não ter mais fé, enquanto outros parecem 

estar vazios. Isso me assusta, me assusta bastante na verdade, pois tudo mudou 

de repente e drasticamente e ninguém estava pronto. Mas eu realmente tenho 

medo de que nada volte ao normal, para mim isso é o pior destino. Todo dia sinto 

saudade de me encontrar com meus amigos e parentes, o contato humano é uma 

coisa tão simples, mas que tem tanta importância, e com todo esse tempo isolada, 

percebi como isso faz falta. Mesmo tendo a possibilidade de manter contato com 

qualquer um, nenhuma vídeochamada consegue substituir a sensação de estar 

perto de quem você ama. Às vezes me pergunto como deve ser alguém importante 

o bastante para ter que lidar com toda essa situação, já é difícil lidar com si 

mesmo, agora imagine ter que cuidar dos outros, é uma tremenda responsabilidade. 

Mas ao mesmo tempo não dá pra entender algumas decisões, elas são simplesmente 

ridículas, na maioria das vezes é como se fossem nulas, eles parecem que nem se 

esforçam pra fazer algo que tenha algum efeito, e às vezes podem até piorar a 

situação. Eu ainda tenho esperança de que tudo acabe bem, mas tudo é como um 

pesadelo, um pesadelo muito longo, e infelizmente pesadelos não costumam ter 

finais muito bons. Já passou da hora disso acabar, mas a cada dia que passa, 

parece que o fim de tudo isso está próximo, pelo menos é o que esperamos. 

 

Sua Anne.  

Paulo André de Oliveira – 1ª série do Ensino Médio. 
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Terça, 31 de dezembro de 2019. 

 

Querida Kitty, 

 

 Já é ano novo e não recebemos uma notícia tão boa. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), esta foi alertada sobre vários casos de pneumonia na 

cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de 

uma nova cepa (tipo) de coronavírus, que não havia sido identificada antes em 

seres humanos. 

 

Sua Anne. 

Segunda, 24 de fevereiro de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Cada dia que passa recebo mais notícias não tão boas sobre esse vírus que está nos 

aterrorizando.  Dessa vez, foi o senhor ministro Luiz Henrique Mandetta que 

convocou os gestores do SUS a agirem para tentar aumentar a capacidade de 

salvar vidas. Além do mais, o Ministério da Saúde disse que vai priorizar o 

atendimento nas unidades básicas de saúde, a estruturação da capacidade de 

leitos clínicos e de UTI, incluindo remoções de pacientes e a vacinação. 

São notícias boas e ruins ao mesmo tempo, pois estamos tendo que melhorar a área 

da saúde no Brasil, porém tem como motivo um novo vírus mortal.  

 

Sua Anne. 
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Quarta, 26 de fevereiro de 2020. 

Querida Kitty, 

 

Até o dia de hoje não tive um minuto de folga para escrever a você. Minha família 

e eu estamos preocupados com a situação em que o mundo atual está vivendo.  

 Hoje, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou o primeiro caso de 

Covid-19 no Brasil. Refere-se a um homem de 61 anos, onde este havia dado 

entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tendo histórico de viagem para 

a Itália. O Ministério da Saúde informou também que passou a considerar como 

casos suspeitos pessoas que tenham aparência febril ou com mais algum sintoma 

gripal, vindas de países da Ásia e da Europa, já que estes apresentavam casos de 

sintomas positivados e até mesmo falecimentos.  

Não aguento mais...  

 

Sua Anne. 

 

Terça, 17 de março de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje, 17 de março, a escola dos meus netos declarou quarentena por conta do novo 

vírus que assombra nosso planeta neste momento. A princípio eles terão que ficar 

14 dias em casa, com aulas online e atividades remotas... 

 

Sua Anne. 
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Segunda, 23 de março de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Santa Catarina recebeu uma noticia sobre o Covid-19... 

De acordo com o decreto, foi declarado lockdown em nosso estado. Para quem não 

sabe, lockdown quer dizer que tudo terá de ser fechado, como por exemplo, 

escolas, comércio, etc.  

Agora ele chegou de verdade... 

 

Sua Anne. 

Quinta, 30 de abril de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Chegou o dia em que saberemos se tudo poderá voltar ao “normal”. Depois eu volto 

para contar. Não trago boas notícias novamente... 

Meus netos não terão aula tão cedo. Nossa única salvação vai ser a vacina. 

 

Sua Anne. 

 

Quinta, 31 de dezembro de 2020. 

 

Querida Kitty, 

 

Passei o ano inteiro em casa, sem poder sair, sem nada, não escrevi mais, pois como 

já estou com uma idade mais avançada, estou me cuidando 101% e a preocupação 

aumenta.  
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Atualizando você Kitty... 

Hoje, faz um ano que estamos nessa luta contra esse vírus letal e tivemos mais um 

para a conta, justo na virada do ano, pois é. 

Pesquisadores do laboratório de diagnóstico Dasa acabam de revelar que 

identificaram em São Paulo dois casos da B.1.1.7 do SARS-CoV2, variação do 

coronavírus encontrada inicialmente no Reino Unido e que cientistas britânicos 

estimaram ser de 50% a 74% mais contagiosa. Ou seja, atenção e preocupação 

dobrada.  

 

Sua Anne. 

 

Quarta, 20 de janeiro de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Vacinei!!! 

Finalmente o dia mais esperado chegou. Tomei a primeira dose da vacina contra o 

Covid-19, recebi a Coronavac.  

Estou me sentindo perfeitamente bem, mais leve e com a esperança crescendo. 

Claro que não deixarei de usar máscara e tomar os demais cuidados! 

Daqui 21 dias tomo a segunda dose! 

 

Sua Anne. 

Quinta, 4 de fevereiro de 2021. 
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Querida Kitty, 

 

Hoje é a volta as aulas dos meus netos... 

Será muito diferente, eles terão que usar máscara, álcool em gel por toda parte, 

manter distanciamento social, sem abraços, sem contato... 

Pelo menos sairão da aula totalmente online. No entanto, terá alguns dias em que 

eles ficarão em casa pelo fato de que a maioria quer presencial e a sala é pequena, 

ou seja, eles estão com o ensino híbrido.  

11h45min – chegaram e já me contaram que foi diferente, mas que foi bom. 

Tomara que dê tudo certo. Eles são o futuro do país.  

 

Sua Anne.  

 

Terça, 9 de fevereiro de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje vou tomar a segunda dose da vacina! Logo mais volto para contar para ti. 

Já são 19h30 e quase esqueci de vir te contar sobre hoje... 

Recebi a segunda dose e estou extremamente feliz! 

Viva o SUS! Viva a ciência! 

 

Sua Anne.  

 

Sexta, 12 de fevereiro de 2021. 
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Querida Kitty, 

 

Finalmente outra noticia feliz, depois de um ano só recebendo noticias péssimas.  

Hoje, a enfermeira Mônica Calazans, recebeu a segunda dose da vacina contra o 

Covid-19, a primeira brasileira a tomar a vacina! Recebeu a vacina denominada 

Coronavac que fora desenvolvida na China e produzida no Brasil pelo Instituto 

Butantan.  

"É um prazer estar aqui sabendo que eu tenho uma representatividade muito 

grande, que começou tudo no dia 17 de janeiro. Eu quero deixar claro a minha 

emoção, mas isso não me dá o direito de sair na rua sem máscara, sem o álcool gel, 

de ir para aglomerações... eu vou continuar junto com todos os brasileiros usando 

máscara, até que todos nós estejamos imunizados", declara Mônica.  

Para finalizar a enfermeira retomou: "Eu estou aqui por uma classe. Eu sou 

enfermeira. Tenho muito orgulho de tudo isso e da minha profissão. Quero deixar 

claro que eu não sou atriz, eu sou enfermeira. Recebi mensagens que diziam que eu 

estava atuando, mas num momento com tantas mortes não existe atuação. Tudo 

que eu fiz foi verdadeiro". "Eu quero que respeitem isso".  

"Mônica Calazans se tornou um símbolo no Brasil e mesmo fora do Brasil ao 

receber a primeira dose da vacina contra Covid-19. Ela é parte da linha de frente 

de profissionais de saúde, que sacrificam suas vidas para salvarem vidas" disse o 

governador do estado, João Doria.  

Viva o SUS! Viva a ciência!  

 

Sua Anne. 
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Sexta, 18 de junho de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Hoje, vim me despedir... 

Depois de tudo o que aconteceu e esta acontecendo eu vi o quão precisamos viver 

bem e felizes e aproveitar ao máximo quem amamos. 

Adoro escrever, mas preciso aproveitar com minha família, pois já estou velhinha e 

não sei até quando irei estar presente fisicamente nesse mundo. Obrigada por me 

acompanhar nessa vida. Obrigada Kitty! 

 

Sua Anne para sempre. 

 

Rafaela Favero Ramos. 1ª série do Ensino Médio. 

 

 

Sexta, 2 de abril de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Tenho tantos acontecimentos para lhe contar. Minha família está passando por 

muitas dificuldades financeiras, mal estamos conseguindo nos alimentar. O mundo 

está realmente quebrando aos poucos, é loucura se pararmos para pensar que 

vivíamos bem. A saudade é tão grande desse tempo. 

Meus pais foram despedidos do emprego, estão dando o pouco que tem de comida 

para mim e para minha irmã, não entendo o porquê de algumas pessoas tem que 

viver com tanto e outras com tão pouco. 
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Estou tentando me encaixar nesse mundo, mas somos julgados por tantas pessoas 

pelo que decidimos fazer ou ser, por isso me sinto feliz de ter você comigo, Kitty. 

Consigo desabafar sem receber julgamentos de todos os âmbitos. 

Por enquanto, tudo vai bem, nossa vizinha vem nos trazer um pouco de comida 

quando a situação fica muito crítica, e, assim, chego ao dia de hoje. 

 

Sua Anne. 

 

Sábado, 10 de abril de 2021 

 

Querida Kitty, 

 

Faz tempo que não escrevo, as tarefas escolares que mandam acabam com a minha 

saúde mental, não tenho descanso, mas consegui tempo para contar o que 

aconteceu em dia.  

A minha casa está a ponto de se tornar uma prisão, fico o dia no quarto fazendo 

trabalhos da escola, e com o passar das horas as paredes ficam mais próximas, me 

sufocando aos poucos, muitas alucinações são decorrentes desse tempo e a 

claustrofobia vai me fazendo surtar. A solução seria sair, respirar novos ares, em 

outras palavras viver a vida do jeito que devia ser a todo momento, com risadas, 

amores, amigos verdadeiros. Viver sempre como se fosse o último dia, por que 

quando chegar a minha hora, quero ser uma pessoa realizada de todos os meus 

feitos, satisfeita das minhas ações e que cada momento seja uma dádiva na 

lembrança de quem um dia me amou verdadeiramente. 

Bom… esse pelo menos era meu pensamento. Desde que o vírus se tornou uma 

realidade desastrosa para todo mundo, as possibilidades de sair despencaram. 

Algumas pessoas ainda se acham superiores e donas do próprio nariz, andam sem 

máscaras na rua sem nenhuma preocupação, eles acreditam que é só um resfriado 
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comum. Acho que meu professor estava certo, realmente as mortes foram 

banalizadas. 

Por enquanto é isso Kitty, até amanhã. 

 

Sua Anne. 

 

 

Domingo, 11 de abril de 2021 

 

Querida Kitty, 

 

Acho que a situação financeira da minha família vai melhorar com o auxílio que o 

governo está dando às famílias agora. Porém, é absurdo que apesar de todos os 

anos, não aprendemos com a história e o governo continua tomando algumas 

atitudes absolutamente estúpidas. 

Chego a pensar que o governo é suicida, nos matando aos poucos. Virou algo tão 

natural, as milhões de mortes ao redor do mundo todo, se tornaram apenas 

números que aumentam todos os dias de forma alarmante. Já perdemos a noção 

dos dias, das inúmeras mortes, perdemos o apoio de quem colocamos para nos 

representar, quem devia nos ajudar em um momento tão difícil. 

A banalização do mal é tão extrema que chega a ser repugnante. Cada uma das 

pessoas que morreram, por causa do covid-19, eram queridas e amadas por alguém. 

Você é minha única amiga agora, Kitty. Assim que puder volto a escrever. 

 

Sua Anne. 
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Terça, 04 de maio de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Estou chegando à conclusão de que o amor dentro das pessoas está se esvaindo, se 

perdendo num lugar que é quase impossível encontrá-la novamente. O mundo ficou 

uma loucura desde a última vez que estive por aqui, ainda não foi posto limites as 

atitudes dos seres humanos e esse período de quarentena só piora essa situação, 

talvez ela seja o culpado ou talvez não, os humanos não sabem quando parar, a 

maldade vai muito além de todos os parâmetros já estudados. 

Não se trata de estabelecer regras, a consciência de cada um fala por si só; é 

essencial termos liberdade de expressão, mas “a liberdade de cada um termina 

onde começa a liberdade do outro”, essa visão sobre a sociedade é imprescindível 

se tomarmos os conceitos relacionados a emancipação individual de cada um. 

No dia de hoje, muitas pessoas boas estão pagando pelas ações descontroladas de 

verdadeiros psicopatas, não há como descrever quem praticou a execução de outra 

forma infelizmente. Não posso descrever esse devaneio, foi um ato impiedoso de 

pessoas que tem desgosto pela própria vida. 

As crianças são puras, anjos, não podem ser culpadas ou vítimas de agressões. Mas 

no meio dessa humanidade muitas vezes horrível por seus atos, ainda há pessoas, 

heróis que defendem e se importam com o próximo. 

Foi um dia de muita tristeza, mas assim que possível volto a informá-la Kitty. 

 

Sua Anne. 

 

Emanuelly Benedetti Mendes – 2ªsérie do Ensino Médio. 
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Terça, 9 de abril de 2021. 
 

Querida Kitty, 
 

Fui levada ao campo de concentração. Várias coisas foram injetadas em mim, senti 

muita dor e estava debilitada a maior parte do tempo. Era como se meu corpo 

queimasse. Não fui levada diretamente até a morte (campo de extermínio), mas 

queria que fosse. 

No meu primeiro dia lá, rasparam meu cabelo e em minha roupa colocaram uma 

estrela de seis pontas, creio que fosse para me identificarem.  

Senti frio ao longo dos dias, havia pouca comida e a pouca que tinha estava 

estragada. Minhas roupas já estavam sujas e rasgadas, pois eu dormia no chão.  

Em várias noites pensei em minha família, até mesmo em minha mãe e em como eles 

estavam ou se estavam vivos. Apesar de toda a crueldade que vivi, ainda sim não 

deixei de acreditar na bondade humana. 

Quando a guerra acabou, fui libertada, assim como os outros sobreviventes. Eu 

estava muito debilitada, mas tive forças para sobreviver, pois sonhava em 

reencontrar minha família, mesmo sabendo que isso seria difícil. 

Anos depois, eu havia me recuperado fisicamente de todos os horrores que vivi no 

campo de concentração e resolvi voltar ao anexo secreto (lugar onde é inevitável a 

eventual comparação com o isolamento causado pelo covid-19, já que em ambos os 

lugares, eu estava tentando me proteger do caminho da morte). 

Mal pude acreditar no que vi quando cheguei lá. Meu pai havia reconstruído o lugar 

da maneira que pôde. A mistura de sentimentos que senti ao vê-lo foi inexplicável, 

pois era ali onde tudo tinha começado…  

A primeira coisa que ele me disse quando me viu foi "achei seu diário Anne, agora 

poderá seguir seu sonho”. 
 

Sua Anne 

Julia Ferreira – 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Quinta, 20 de janeiro de 2021. 

 

Querida Kitty, 

 

Como é bom te ver depois de tanto tempo… Consegui me livrar da morte cruel que 

os nazistas planejaram para mim. Conseguiu fugir. Eu consegui. Lembro até hoje, 

com cada detalhe, a adrenalina do dia que eu escapei do destino trágico de uma 

menina judia. Bom, logo após a minha fuga, me mantive escondida por algum tempo 

até que a guerra chegasse ao fim. Assim que a guerra finalmente chegou ao fim, 

consegui finalmente encontrar meu pai. Esse foi definitivamente o dia mais feliz 

de toda minha vida. Após anos nos reerguendo, mas recuperando emocionalmente e 

financeiramente, nós nos estabilizamos e esse foi o momento em que eu decidi 

formar uma carreira de escritora, meu sonho de criança que havia sido 

interrompido pela guerra. 

Minha carreira engrenou, estava correndo tudo bem, até que em questão de 

meses, meu pai desenvolveu um câncer e acabou não resistindo. Foi muito doloroso 

para mim, perder a única pessoa que me restava. Mas eu não podia desanimar 

agora, tive que lidar com a dor e com o luto completamente só, da mesma forma 

que fiz com a minha mãe e minha irmã... 

Após muitos e muitos anos, reencontrei esse meu diário da adolescência, em meio a 

algumas caixas no porão, as quais estavam algumas poucas coisas trazidas pelo meu 

pai da nossa antiga casa. Hoje, me encontro em meio a uma pandemia, de um vírus 

quase tão mortal quanto o nazismo… Moro sozinha e sou mundialmente conhecida 

pela minha história de força e me considero pronta para encarar essa pandemia da 

mesma forma que encarei tudo até aqui. 
 

Sua Anne. 
 

Luisa Longhi Boch – 9º ano do Ensino Fundamental. 
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Sábado, 22 de janeiro de 2021. 

 

Querida Kitty,  
 
Não acredito que estou escrevendo isso, é um crime contra as minhas memórias e 

contra à de todos que algum dia tiveram a desonra de enfrentar as dores da perda 

em virtude da Guerra.  

Diariamente vejo nos jornais os números de mortes crescendo, além da pandemia, 

tenho o desprazer de ver os moradores de minha terra sagrada que compartilham 

da minha religião fazendo aquilo que levou tantos dos seus no século passado. 

 

A falta de respeito contra um povo levando a um genocídio em massa encoberto 

pelas mídias está novamente acontecendo, mas dessa vez, aqueles que já tiveram 

que enfrentar a fúria do preconceito são os provocadores de tal tragédia. Lutando 

covardemente, com extrema proteção enquanto bombardeiam as terras palestinas 

que estão sem algum exército em sua defesa e com mais de 50% do seu território 

composto por crianças de menos de 17 anos, vendo grandes nomes de origem 

palestina sendo atacados na internet e perdendo trabalhos e oportunidades, e, o 

que mais me dói, é como usam do antissemitismo, que anteriormente levou mais de 

6 milhões de vida, não desculpa para justificarem seu sionismo e serem pró-

ideia  com a quantia de sangue derramado em terras que deveriam ser santas. 

 

Grandes potências que transformaram isso em brigas econômicas e que, não tem o 

mínimo de empatia pelo povo palestino, que apenas pensam em seus acordos 

financeiros e não fazem nada pelas vidas que se vão diariamente. Protestos tendo 

que serem feitos em meio a uma pandemia mundial para IMPLORAREM por 

liberdade, por direitos básicos, para permanecerem vivos... Jamais esperaria 

tamanha covardia daqueles que tiveram seu povo torturado, aniquilado, reprimido, 
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censurado e morto. Gostaria do fundo do meu coração, que as lições que 

aprendemos com a história pudessem nos ensinar a não repetirmos os atos que 

mancham nossa trajetória como humanidade, que cada relato, cada matéria, cada 

aula, cada filme, documentário e série, pudesse tocar nossas almas e nos guiar 

para um futuro mais pacífico, onde pudéssemos respeitar todos os povos, culturas 

e pessoas, que pudéssemos viver em harmonia e permitir que a vida pudesse 

germinar, ao invés de extermina-la. 

A ausência de liberdade da Palestina e sua opressão me machucam e me ofende, 

palavra nenhuma pode expressar tamanha dor que avassala meu coração...  

 
Com amor, Anne 

 

Manuela Stanguerlin – 2ºEnsino Médio. 
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