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O presente trabalho é resultado de uma intervenção de aula, feita na turma do 
9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel 
no  programa  PIBID-  História,  abordando  o  tema  Segunda  Guerra  mundial 
(1939-1945). O objetivo da intervenção foi, além de expor conceitos históricos 
e promover uma reflexão capaz de instigar as sensibilidades, e formas de 

pensar cidadania e respeito à humanidade frente às questões que perpassaram 
a  guerra  como:  números  de  mortos,  famílias  que  perderam  parentes,  os 
campos de concentrações e os assassinatos de judeus (crianças, homens, 
mulheres, e idosos), os bombardeios, cidades devastadas, dentre outros 
acontecimentos do período, mas também buscando de forma metodológica um 
duplo desdobramento: incitar uma análise de imagens da época e por conseguinte 
trazer o assunto cada vez mais para próximo da realidade espacial e cultural dos 
alunos dando atenção a participação dos brasileiros na guerra, tratando  sobre  
os  Pracinhas,  e  ocasionalmente     enveredando  para  a participação de norte-
rio-grandenses na Segunda Guerra Mundial. Nesta perspectiva, enfatizamos um 
ocorrido em especial: a apresentação em rádios européias durante o referido 
ocorrido histórico da valsa “Royal Cinema” do compositor seridoense da cidade 
de Carnaúba dos Dantas, Tonheca Dantas (1871-1940). Por fim, discutiu-se sobre 
a volta dos combatentes seridoenses ao fim da II Guerra e como este evento foi 
sentido de múltiplas formas artísticas e culturais na referida localidade. Para isso 
foi trabalhado na aula os objetivos de um incipiente projeto de pesquisa que 
busca analisar a relação de músicas militares compostas no âmago de filarmônicas 
do Seridó nas décadas de 1970 e 
1980,  tais  como  o  dobrado  militar  “De  Volta  da  Itália”  (de  composição 

desconhecida) com a eventualidade de 1939-1945 estudada. 
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