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1968 foi um ano que se destacou entre todos os outros do 
século passado, porque jovens do mundo todo lideraram 
protestos e descobriram novas formas de luta. Neste livro, os 
jornalistas Regina Zappa e Ernesto Soto fazem um passeio 
pelos principais acontecimentos do período, no Brasil e no 
mundo.  

Organizado mês a mês, traz histórias saborosas, letras de 
músicas, listas de filmes e inúmeras belas fotos, além de 
entrevistas com Chico Buarque, Edu Lobo, Fernando Gabeira, 
entre outros. Este é um verdadeiro almanaque ilustrado da 
geração que disse não ao conformismo. 

. Colaborações inéditas de: Moda, Iesa Rodrigues • Teatro, 
Macksen Luiz • Beatles, Jamari França • Passeata dos Cem Mil, 
Lucia Murat • Tropicália, Tárik de Souza • Cinema, Pedro 
Butcher • Teologia da Libertação, Frei Betto • entre várias 
outras 

 “Foram muitas as formas de interpretá-lo ao longo do tempo: 
ano louco, enigmático, revolucionário, utópico, radical, rebelde, 
mítico, inesperado, surpreendente, profético, das ilusões 
perdidas. Adjetivos não faltam... De onde surgiram inspiração e 
fôlego para tanta movimentação reunida num só ano? O fato é 
que, em um determinado momento, alguém não se conformou e 
escreveu em letras firmes num muro de Paris: “Seja realista, 
exija o impossível” trecho da apresentação de 1968, eles só 
queriam mudar o mundo 
 

 

 

Sobre o autor: REGINA ZAPPA é carioca, jornalista, escritora, 
roteirista e professora universitária. Trabalhou na imprensa 
carioca e, por mais de 20 anos, no Jornal do Brasil. Tinha 14 
anos em 1968 e lembra como ficou emocionada com a 
mobilização da passeata que seguiu por sua rua, na Praia de 
Botafogo, no dia do enterro do estudante Edson Luís, passando 
diante dela e de uma cidade perplexa. 

Nascido em Belo Horizonte (MG), ERNESTO SOTO formou-se 
em jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), no 
Rio de Janeiro. Estudou também economia e estatística na 
Universidade do Chile, em Santiago, e português-sueco e 
antropologia na de Estocolmo, Suécia. Trabalhou em várias 
empresas de comunicação, entre elas os jornais O Globo, 
Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e a Rede Globo de 
Televisão. Colaborou, de Paris e Nova York, com diversas 
publicações. Participou dos acontecimentos de 68 na condição 
de estudante, jornalista e militante político. 

 

 
 
 
 

 


