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O livro Uma floresta â€“ bem parecida com os paises que integram a porcao latina do
continente americano - presencia uma bruxa malvada usurpando o trono do rei Leao. Em
torno deste conflito central se desenvolve a trama, repleta de muito humor e brincadeiras,
esteios que conduzem o leitor ao universo da politica e da democracia. Enquanto as
traquinagens e travessuras sao engendradas e encenadas pelas divertidas personagens,
importantes principios e valores da cultura ocidental sao identificados e debatidos:
â€¢Liberdade e democracia; â€¢Direitos e deveres; â€¢O contraditorio e a ampla defesa;
â€¢A consciencia critica e a organizacao: instrumentos contra o autoritarismo e o despotismo.
Colecao Educacao, Teatro & Democracia Teatro e democracia sao dois valores cultuados
pelas civilizacoes modernas e desenvolvidas. Nao por acaso, ambos se originaram na regiao
geografica tida como o berco da civilizacao ocidental: a Grecia antiga; a Grecia de Sofocles,
Esquilo, Aristoteles, Platao... E bem verdade que a historia registra a existencia, tanto de um
como de outro, permeando outras civilizacoes da antiguidade como a India, Egito e povos do
continente asiatico. Mas no formato como teatro e democracia se apresentam hoje, dentre nos,
esta heranca - sem duvidas - devemos aos helenos. Portanto, ambos nasceram na Grecia
antiga, oriundos de movimentos genuinamente populares, sorvendo das pracas e logradouros
publicos, colocando a grande arte e a grande politica num patamar substancialmente superior.
Nesta Colecao, se reverencia o teatro e a democracia com quatro pecas teatrais completas.
Todas elas conduzem o leitor a este universo politico em que latejam nossos direitos e nossos
deveres. Os conteudos apropriados no formato de pecas teatrais possibilitam, tambem, que
pais & filhos, alunos & professores, a comunidade de forma geral, incorpore os fundamentais
conceitos e assuntos aqui enfocados. Quatro livros compoem a Colecao: Livro 1 â€“ A bruxa
chegou... peguem a bruxa Livro 2 â€“ Carrossel azul Livro 3 â€“ Quem tenta agradar todo
mundo, nao agrada ninguem Livro 4 â€“ O dia em que o mundo apagou O autor Antonio
Carlos dos Santos atua no teatro desde 1970. Escreveu e dirigiu centenas de espetaculos,
tendo ministrado cursos e oficinas de teatro em diversas unidades da federacao. Criador da
metodologia de producao de teatro popular de bonecos Mane Beicudo e da tecnologia de
planejamento estrategico Quasar K+. Mantem tres blogs atualizados semanalmente: Teatro:
http://teatromanebeicudo.blogspot.com.br/ Cultura & Educacao:
http://culturaeducacao.blogspot.com.br/ Planejamento estrategico:
http://planejamentoestrategicoquasark.blogspot.com.br/
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