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A luta armada

- Depois golpe de 1964 – o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) passa por uma profunda 

crise sobre a estratégia da revolução e se 

fragmenta em vários pequenos grupos;

- Muitos grupos passam a defender a 

estratégia do “foquismo” e da guerrilha, 

inspirada na Revolução Cubana de 1959, e da 

“guerra popular revolucionária”, da 

Revolução Chinesa.

- Duas frentes de guerrilha: urbana e rural.



Em 1969 o embaixador norte-americano foi sequestrado pela Aliança Nacional Libertadora (ALN) e pelo 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). O governo atendeu às reivindicações dos revolucionários: os 

presos políticos foram enviados para o México e o manifesto foi publicado nos principais jornais e divulgado 

em todas as rádios e televisões.



Libertado o embaixador, seguiu-se feroz 
repressão, que levou em novembro de 1969 ao 
assassinato de Carlos Marighella. líder da 
ALN e principal dirigente da luta armada 
contra a ditadura.



Guerrilha do Araguaia (final anos 60 até dezembro 1973)



O movimento estudantil

Antes de 1968: movimento estudantil (universitário e secundaristas) organiza a 

resistência. Com as prisões no Congresso da UNE em Ibiúna e o AI-5, o 

movimento estudantil quase desaparece e a maioria de seus militantes vão para 

a luta armada.

Assassinato ao 

estudante Edson 

Luis de Lima Souto,

28 de março de 68



A retomada do movimento sindical

 1968 – Greve em Osasco (SP) e Contagem 

(MG)

 1977 – Retorno das lutas sindicais em torno 

das Campanhas salariais

 1978 – Greves espontâneas inicia na Scania 

em São Bernardo do Campo

 1979 em diante, o “Novo Movimento 

Sindical” se espalha por todo país. Em 1983 

é criada a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT)



A luta pela redemocratização

 Anistia política – Lei da Anistia de 1979
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