
 
Proposta de Redação  

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o filme e                                 
sobre o gênero textual, escreva uma resenha sobre o filme “Com treinar o seu dragão”.                             
Lembre-se que esse tipo de texto deve apresentar uma descrição dos principais aspectos da                           
obra cinematográfica e uma avaliação crítica e pessoal dela.  
 
TEXTO I 

Como treinar o seu Dragão 
Filho de viking decide treinar seu desajeitado dragão para se tornar um herói 

 
No tempo dos vikings, tudo o que o jovem Soluço desejava era ser reconhecido como um grande guerreiro.                  
Magrelo e atrapalhado, o garoto nunca consegue provar que também pode fazer a diferença na aldeia em que                  
vive. Assim, ele decide acabar com a maior praga da região: os dragões. Convicto de que deve matar um                  
dragão, Soluço só consegue o descrédito e a risada de seus amigos, mas ele inicia uma jornada para cumprir seu                    
objetivo. 
No entanto, seu trabalho não vai ser tão simples como imaginou. O menino logo encontra um grande dragão e,                   
ao contrário do que poderia imaginar, os dois se tornam bons companheiros. Sabendo que os grandes animais                 
não são tão perigosos como os vikings pensavam, Soluço decide mudar seu plano. Ele resolve treinar Banguela,                 
seu amigo dragão e, assim, provar para todo seu povo que é possível viver em harmonia com os grandes                   
cuspidores de fogo. 
A animação em 3D Como Treinar o Seu Dragão é dos mesmos produtores de Shrek e Kung Fu Panda, pela               
Dreamworks. A direção é de Dean DeBlois e Chris Sanders, de Lilo & Stitch, e o roteiro é baseado no                   
livro How To Train Your Dragon, de Cressida Cowell. Além deste, a autora tem outras obras com o mesmo                  
tema. O filme já deu origem a uma série de jogos de videogame e celular com seus personagens. 

 
Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/como-treinar-o-seu-dragao. Acessado em: 28 jan. 2019. 

 
TEXTO II 

As Melhores Curiosidades do filme Como Treinar o Seu Dragão 

● O filme é baseado nos livros da autora Cressida Cowell, publicados entre 2003 e 2014. O enredo base da                  
história original não se difere muito da contada no filme, no entanto alguns detalhes são diferentes:                
Banguela não é preto e sim verde e vermelho, seu nome também tem outra origem (o dragão tem apenas                   
um dente no começo da história, só ficando completamente banguela depois). 

● Mais uma importante diferença é que na versão de Cowell, Banguela tem um tamanho similar ao de uma                  
iguana. Ou seja, ele não é tão grande assim, mas os produtores decidiram alterar esse detalhe para que                  
Soluço pudesse montar no animal. Essa, assim como todas as outras alterações, foram autorizadas pela               
escritora.  

● Outro detalhe sobre Banguela é que a sua aparência e personalidade foram inspiradas em vários animais.                
Entre eles estão gatos, cachorros e cavalos. Além disso, o formato de seu rosto é muito semelhante ao de                   
uma salamandra gigante, o maior anfíbio existente na Terra. E parece que Banguela é realmente uma                
grande mistura de espécies! Os sons dos dragões para o filme foram criados pela Skywalker Sound e são                  
misturas de barulhos produzidos por vários animais. No caso específico do Fúria da Noite, seus barulhos                
são uma combinação dos sons dos elefantes, cavalos, tigres, gatos domésticos e a voz de Randy Thom, o                  
supervisor sonoro da empresa! 

● Os animadores do filme tiveram que frequentar aulas em uma escola de aviação para entender melhor a                 
física de voar. Isso é uma prática mais comum do que se imagina, para ajudar na realidade das cenas,                   
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muitos estúdios levam seus animadores para vivenciarem coisas similares ao que pode acontecer durante              
o enredo. 

● A cena em que Banguela se incomoda com seu novo rabo foi feita com a ajuda do gato do animador!                    
Pois é, um dos animadores responsáveis pelo dragão não sabia exatamente como animar esse momento               
no filme, logo ele decidiu prender uma fita adesiva no rabo de seu gato de estimação e gravou tudo com                    
um celular. Ele usou a base de movimentos de seu gato para criar a animação de Banguela e o resultado                    
ficou exatamente como ele queria. 

Disponível em: https://www.minhaseriefavorita.com/2018/09/05/como-treinar-o-seu-dragao-melhores-curiosidades/. Acessado em: 28 
jan. 2019. 

 
TEXTO III 
 

 
Disponível em: https://trecobox.com.br/2018/04/22/como-treinar-o-seu-dragao-3-detalhes-divulgados/. Acessado em: 28 jan. 2019. 
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