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DATA: 08/07

• CONTEÚDOS PARA 2ª AVALIAÇÃO:

• PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL;

• SEGUNDA GUERRA MUNDIAL;

• REVOLUÇÃO RUSSA;

• DITADURA MILITAR NO BTASIL.
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- Disputas Imperialistas;
- Nacionalismos;
- Alianças Militares;
- Corrida armamentista.

- GUERRA DE MOVIMENTO;
- GUERRA DE TRINCHEIRAS. 

- 10 MILHÕES DE MORTOS;
- REVOLUÇÃO SOCIALISTA;
- EUA COMO POTÊNCIA CAPITALISTA;
- NAZISMO E FASCISMO;
- SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
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- FORTE PROPAGANDA;
- IDEIAS RACISTAS;
- PRISÕES E TORTURAS;
- SEM LIBERDADE DE 
IMPRENSA;
- VALORIZAR A IDEOLOGIA 
DE “LEI E ORDEM”;
- MAIS DE 7 MILHÕES DE 
JUDEUS
- MORTOS NA ALEMANHA 
NAZISTA.
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Para fugir do nazismo, o garoto Daniel Roth, então com 12 anos, viveu durante 22
meses escondido dentro de um buraco no assoalho de um quarto, junto com outras 18
pessoas, numa casa de camponeses no interior da Polônia, entre novembro de 1942 e agosto
de 1944. A comida era pouca e repartida; as necessidades eram feitas em um balde; e os
banhos, escassos. Quanto ao medo… este sim era uma constante.

Hoje, aos 86 anos, quando relembra esta fase de sua vida, Daniel Roth costuma dizer
que, se tivesse o talento literário de Anne Frank (a adolescente judia que escreveu um diário
durante o período em que se escondeu dos nazistas na Segunda Guerra), ele teria escrito
uma história semelhante à dela, com apenas três diferenças. A primeira é a geográfica (ele
estava na Polônia; ela, na Holanda); a segunda é a do local do esconderijo (ele se escondeu
em um porão; ela, num sótão) e a terceira é a da sobrevivência (ele sobreviveu; ela não).
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Rita Braum, Leslie Marko, Miriam D. Bryk e 
Daniel Roth: testemunhos de poloneses 

sobreviventes do Holocausto – Foto: Cecília 
Bastos/USP Imagens
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Annelies Marie "Anne" Frank (12 de junho de 1929 a março
de 1945) foi uma mundialmente famosa vítima
do Holocausto na Segunda Guerra Mundial e nascida na
Alemanha . Seu trabalho, O Diário de Anne Frank , foi lido
por milhões.
Fugindo da perseguição nazista aos judeus, a família
mudou-se para Amsterdã e depois se escondeu por dois
anos. Durante esse tempo, Frank escreveu sobre suas
experiências e desejos. Ela tinha 15 anos quando a família
foi encontrada e enviada para campos de concentração,
onde morreu.

https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust
https://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history
https://www.history.com/topics/world-war-ii/nazi-party
https://www.history.com/topics/world-war-ii/nazi-party
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OBS.:  Forte propaganda e organização para 
arregimentar as massas trabalhadoras para 
realizar a revolução. 
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Qual a importância que esses 
depoimentos apresentam para 

a história do nosso pais?
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“Milagre 
Econômico” 
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