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E como as regiões sob a influência de EUA e URSS reagem à 
influência ?    
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- Revolta da Hungria em 1956  péssimos índices econômicos e 

oposição a Gero e Mátyás Rákosi  população de Budapeste às ruas 

de 1956 contra o governo e contra a influência soviética repressão 
da URSS

- Primavera de Praga ( TCH - 1968):
Alexander Dubcek – eleito Secretário Geral do partido tcheco
proposta de reformas políticas  socialismo mais humano maior
liberdade de imprensa, direitos individuais, autonomia para
agricultores. Tropas do Pacto de Varsóvia invadem o país.

- Criação da proposta do “Eurocomunismo” Partidos comunistas da
Europa Ocidental rompem com práticas soviéticas. Defesa de

transição
pacífica socialismo pela via democrática.

- Dissidentes  intelectuais e artistas contrários ao regime
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- Maio de 1968 - França
- Estudantes pedem reformas educacionais, maior liberdade e

criticam o “ conservadorismo” em geral.
- Trabalhadores entram em greve.
- Repressão aos manifestantes.
- Movimento francês inspira manifestações nos EUA contra a

Guerra do Vietnã e no Brasil contra a ditadura militar.
Movimento francês se alastra por várias capitais da Europa 
formação de grupos “anti-capitalistas” como o Baader – Meinhoff na
Alemanha e as Brigadas Vermelhas na Itália

- Movimento hippie nos EUA
- Oposição à participação dos EUA na guerra do Vietnã
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Movimento hippie nos EUA
- Oposição à participação dos EUA na guerra do Vietnã
- Oposição aos valores clássicos da sociedade ocidental capitalista
- Adoção de religiões orientais ( budismo) e dos nativos dos EUA
- Percepção do patriarcalismo, do militarismo, do poder de governo,
corporações industriais e massificação como partes de uma mesma
instituição única sem legitimidade construída pelo capitalismo

Origem do termo  “hipster”  aqueles envolvidos com a cultura afro-
descendente nos EUA .

Hippie  Utilizado pelo jornalista Michael Smith em
1965em

um jornal da cidade de São Francisco
Lemas “Paz eAmor,” “Faça amor e não a guerra” , “Ban the bomb”
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