
Atividade 4 

 

A Revolução de 1924 tomou conta das ruas de São Paulo. Os bombardeios aéreos feitos 

sobre a cidade pelo governo da União e as trincheiras presentes nos seus principais endereços 

colocaram muitas vezes a segurança da população em risco. 

 
Fonte 1 

 
SÃO PAULO (Estado). Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos do Brazil. Apelação Criminal nº 
1009. Relator: o Senhor Ministro Whitaker Filho. São Paulo, 6 de julho de 1927. Mimeografado; 
manuscrito. (Acervo Apesp: Revolução de 1924, São Paulo, v. 030, p. 106). 
 

 

 

 

 



Fonte 2 

 
SÃO PAULO (Estado). Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos do Brazil. Apelação 
Criminal nº 1009. Relator: o Senhor Ministro Firmino Whitaker Filho. São Paulo, 6 de julho 
de 1927. Mimeografado; manuscrito. (Acervo Apesp: Revolução de 1924, São Paulo, v. 014, 
p. 302). 

 

Fonte 3 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1) Com base nos dados fornecidos pela fonte 1, descreva o perfil dos civis feridos e 

falecidos durante o período em que São Paulo esteve ocupada pelas tropas militares de 

oposição ao governo. Levante as causas de morte, se eram homens ou mulheres, os 

ferimentos mais comuns etc.  

2) Em sua opinião, a violência contra a população civil pode ser usada como estratégia de 

guerra? Justifique sua resposta. 

 

Somente pobres indefesos, de famílias de trabalhadores pereceram nos 
ataques. [...] A estratégia do Exército era simples: provocar o terror entre a 
população para que esta, de joelhos, implorassem aos rebeldes que se 
rendessem. Lá embaixo, centenas de feridos, muitos mutilados, foram 
levados para serem socorridos na Santa Casa, já completamente abarrotada 
de pacientes. Pelas ruas, os cadáveres não recolhidos fediam, enquanto 
parentes de desaparecidos perambulavam a esmo em busca de seus mortos. 
Aproximadamente mil pessoas morreram e outras tantas milhares ficaram 
feridas nesse dia, que ficou conhecido como “o dia do bombardeio 
terrificante”. 
 
ROMANI, Carlo. A Revolução dos Tenentes. Revista Histórica, São Paulo, n. 13, 
2004. 



3) Com as informações obtidas através da tabela e das imagens, escreva uma história sobre 

uma pessoa atingida pela ação das guerras no lugar onde vive. Não precisa ser 

necessariamente retratada durante a Revolução de 1924. Relate aquilo que você entende 

como os principais problemas e preocupações enfrentados por essa pessoa que está 

diante de um ambiente conturbado e inseguro para ela e sua família. Você pode utilizar 

como base para a elaboração desse texto as guerras atuais que vemos constantemente na 

mídia e até mesmo a insegurança e a violência que tomaram conta das ruas das grandes 

cidades brasileiras. 

 

 

 

 

 


