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Prefácio  

É incrível a capacidade do homem em sonhar. É através de uma história que se podem descobrir 

outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e ser, podendo assim sorrir, rir, suscitar o 

imaginário. Falar de um conto é um desafio fantástico, marcando muitas vezes a passagem de 

um estágio da vida para outro, como o fim da infância e o início da vida adulta. Certos valores 

não estão só no tempo que duram, mas também na intensidade com que acontecem. “Por isso 

existem contos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e momentos incomparáveis” (Antonio 

Bandeiras). Cabe a nós a preservação desta preciosidade……”despertando em nosso 

inconsciente, emoções vividas em diferentes épocas e lugares, nos permitindo ir e vir no tempo” 

(Paulo Barros). A imaginação facilita a compreensão das crianças, pois elas vêem diferente o 

mundo, reinventando assim a infância, alcançando facilmente a Felicidade. Para elas podem 

existir monstros nas sombras, animais falantes e flores dançantes. A Dragões da Real entende 

que em lugares como a Floresta Encantada e tantos outros, é preciso ser criança de novo para 

viver suas emoções, revivendo histórias, personagens e fantasias. Quem ousa imaginar é capaz 

de se aventurar e percorrer mundos surpreendentes, contos mágicos e assustadores, absurdas 

aventuras numa linguagem intensamente rica, onde tudo é possível. E se pode acreditar.  

Era uma vez……Carnaval 2011  

Há muitos e muitos anos  

Num lugar longe daqui  

Existia um mundo mágico  

Que contarei seguir  

A Floresta Proibida  

Que a Bruxa má habitava  

Era a passagem secreta  

Para a Floresta Encantada  

Pelos Espelhos dos Invisíveis  

Ela fazia coisas terríveis  

E quem por ele ousava passar  

Um Mundo Encantado iria encontrar  

A Bruxa que boba não era  

Se escondia a todo momento  

Mandando animais guardiões  



Destruir qualquer pensamento  

Queria ser a grande Vilã  

No País do faz de contas  

Assustando a Chapéuzinho  

Com o Lobo Mal que afronta  

Veja só os Sete Corvos  

Pela Floresta a voar  

As Três Folhas da Serpente  

O encanto quebrará  

Os Músicos de Bremem  

Felizes a tocar  

Passam logo pelo Espelho  

A beleza se faz lá  

Um Reino Maravilhoso  

O Gênio da Garrafa irá mostrar  

Tudo era gigantesco  

Para o Pequeno Polegar  

Flores que Falam e Dançam  

Para a Bela Adormecida Acordar  

Cinderela e Branca de Neve  

Com os Anões a festejar  

João e Maria quem diga  

A Casa de Doce está lá  

Guardada pelo Homem de Ferro  

Para ninguém saborear  

E na jornada do imaginário  

Abro portas a outro lugar  

Duendes, Fadas e Rainhas  

Na passarela a desfilar  

Buscando a Felicidade  

Com um topo magistral  



No Lago dos Inocentes  

Surge o Castelo de Cristal  

Veja, assim se fez presente  

Este conto minha gente  

Que idéia genial  

Sou Dragões da Real  

Transformar a Felicidade  

Em um Grande Carnaval 


