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PREFÁCIO 

"Há muitas moradas na casa de meu pai..." Com estas palavras, há mais ou menos Dois Mil anos 

atrás, o mestre Jesus já buscava a abertura consciêncial dos seres humanos para aquilo que a 

ciência vem aos poucos comprovando nestes últimos séculos; A Renovação da humanidade. 

Estamos em geral tão habituados às idéias de tempo, história e evolução, que nos inclinamos à 

esquecer que esses conceitos nem sempre tiveram a importância que hoje lhe atribuímos, 

deixando de notar que desde sua existência o homem procura formas de se renovar, 

reconstruindo assim o seu percurso em busca de novos desafios, conquistas e ambições no qual 

limites são ultrapassados, onde, só pensamentos então conseguem chegar. Apontando o 

caminho para o futuro da raça humana e da imensidão negra que domina o espaço sideral, 

pesquisas mostram detalhes que só existiam em sonhos e histórias de ficção científica de 

algumas décadas atrás, onde o tempo real desbravava mares terrestres, anunciando a 

Renascença, vislumbrados como homens pré-históricos descobrindo e dominando o fogo. 

Lançando-nos aos quatro elementos naturais: Água, Terra, Fogo e Ar. E é neste domínio que a 

DRAGÕES DA REAL, de uma forma surpreendente e com muito humor, apresentará no maior 

espetáculo da terra, algumas renovações do homem que de uma forma ou outra mudaram o 

percurso de nossa história......pois......Assim caminha a humanidade.  

PARTE 1 

Renovação é o período cultural e artístico do terceiro milênio. Desbravando os ares espaciais 

assinalam-se as astronaves. O homem em busca de novos recursos de sobrevivência, uma vez 

que nosso planeta encontra-se doente devido ao descaso e ambição, lança-se ao espaço sideral 

na expectativa de uma nova moradia. Cinqüenta anos se passaram desde que o homem visitou 

a Galáxia pela primeira vez. De lá para cá pesquisas comprovam existências de novos planetas, 

outros sistemas solares e vem tentando diversos meios de comunicação. O caminho pelos Ares 

Espaciais parece ser a última saída da ambição e a Renovação dos seres vivos. Até chegar à 

exploração do espaço sideral, o homem levou muitos séculos para descobrir e percorrer 

caminhos por terras e mares. Ao sabor da maré, em maiores proporções, repete-se o ocorrido 

de Renovação quando caravelas desbravando as Águas terrestres anunciam a Renascença. Dá-

se o nome descobrimento a expansão marítima européia do começo do século XV ao fim do 

XVIII, que resultou no conhecimento da maior parte da África e da Ásia, e na revelação de 

continentes ignorados: As Américas e a Oceania. O que se sabia é que grandes porções de Terra 

eram separadas pelo mar, más onde ficavam as fronteiras entre água e terra ... ninguém sabia. 

A história da humanidade está repleta de expedições e pessoas visionárias que dedicaram suas 

vidas na busca das costas marítimas, conquistando assim a Renovação, pois navegar os mares à 

dentro era a única maneira de se conseguir entender melhor como se desenhava o planeta. 

Partindo do contexto de grandes Nações da Renascença onde afirmavam o ardente interesse 

pelo mundo, Terras à conquistar, dominar, gozar com meios humanos, pelo seu naturalismo que 

diviniza o homem material. A curiosidade era de se valorizar onde se vivia, obtendo o domínio 

do mundo, e assim como na pré-história, em que o homem se surpreendeu dominando o Fogo. 



PARTE 2 

Uma descoberta muito importante do período paleolítico foi o domínio do Fogo. O homem 

primitivo inicialmente observou esse Fogo surgindo espontaneamente, aos poucos perderam o 

medo e começaram a utilizá-lo de vez em quando e de maneira desorganizada, como fonte de 

iluminação e aquecimento. Para isto foi necessário descobrir como mantê-lo aceso. A produção 

do Fogo foi um dos principais avanços da humanidade. Com a produção do Fogo, o homem pré-

histórico garantiu um grande avanço, pois podia iluminar a caverna, cozinhar a carne, espantar 

os animais selvagens e garantir o aquecimento na época do frio. A única via para a elevação do 

nível cultural, moral e intelectual do homem, da sociedade para o progresso das idéias e 

instituições é a formação do novo homem, numa verdadeira revolução pela Renovação, a visão 

e reconstrução de um novo mundo. Nos tempos primitivos não haviam documentos escritos 

sobre a vida nem sobre o homem. Nessa época ocorreu uma importante evolução física, 

surgiram os primeiros homens modernos, isto é, da espécie homo sapiens, acompanhada de 

evolução cultural, que dura até nossos dias. Com o desenvolvimento da mente, acumulação de 

experiências e novos conhecimentos, os homens primitivos foram aperfeiçoando seus 

instrumentos, utensílios domésticos e armas, suas técnicas e meio de subsistência. Toda grande 

obra, neste ou naqueles tempos é intuitiva, e qual homem há milhões de anos não vislumbra a 

Renovação. Na visão da reconstrução de um mundo melhor a DRAGÕES DA REAL entende o 

conceito de RENOVAÇÃO. Restaurando os valores que compõem a dignidade humana, a arte 

pelo bem. O amor como força motriz da evolução. Pois... o homem supera as dificuldades nos 

momentos mais cruciais da história.... E assim caminha a humanidade... 


