
SINOPSE DRAGÕES DA REAL 2009 

“BEM VINDOS A IDADE MÍDIA” 

 

Setor I – Bem-vindos à Idade Mídia 

Este setor marca o inicio do desfile e tem como principais elementos o convite a uma viagem 

através do tempo e faz uma brincadeira com a questão da Dragões ser a escola que encerrará o 

desfile de 2009 usando a expressão: “os últimos serão os primeiros”. Elementos visuais: A 

Dragões trará o sol da nova era... Os robôs saberão amar e a vida será um grande carnaval.  

Setor II – A Europa Medieval 

Este setor marca a viagem ao passado. O mundo medieval com seus cavaleiros, magos e 

sonhadores... Diferente do quem tem sido visto até agora quando se refere a Idade Média, a 

Dragões falará sobre as grandes conquistas desta fase da história e destacará a descoberta do 

amor como sendo um elemento de coragem... Elementos visuais: São os magos, os escritores, 

os alquimistas, os cancioneiros e as damas. È um setor que faz referência as cruzadas e a 

descoberta do amor como sendo uma conquista para os guerreiros.  

Setor III - O Mundo anda tão complicado 

Este setor marca os anos que antecederam a Idade Mídia. É uma clara referencia a Revolução 

Industrial e a cultura do egocentrismo. É o mundo cruel com suas celebridades inventadas e o 

amor transformado num clichês do cinema americano. Elementos Visuais: São os loucos e bobos 

da era atual: celebridades inventadas, caciques que se vendem, magos mentirosos e astros do 

cinema pornô.  

Setor IV – O Homem renasce na Idade Mídia 

Este setor marca o renascimento do homem... A Dragões anuncia a chegada do renascimento 

do homem, proclamando que a tecnologia chegou para que o homem tenha mais tempo para 

se descobrir de forma integral. È uma busca por valores como ética, trabalho, educação e 

respeito. Elementos Visuais: A integração entre a tecnologia e a natureza. 
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