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OBJETIVO INICIAL: Criar um personagem que eu possa usar como desculpa para
reclamar do fato que as pessoas por trás de Como Treinar Seu Dragão 3 simplesmente

esqueceram que múltiplos dragões canonicos não voam e não podem chegar até o mundo
escondido, que também foi uma péssima conclusão para a história, isso tudo sem nem

mencionar que filhotes não escutam o alfa, eles ficaram todos pra trás??? E tipo eu sei que
foi mostrado que dragões marinhos escutam o alfa mas deve ter sido difícil pra eles entrar lá

no mundo secreto, esse final nem combinou com a temática dos outros filmes e deu uma
conclusão muito deprimente e eu temo pela sociedade humana.

CONCEITO FINAL: Um filhote de dragão de uma espécie que não voa fica para trás
quando todos os dragões deixam Berk e o resto do mundo, uma viking decide tomar conta
em segredo mas isso se torna cada vez mais difícil enquanto ele cresce colossalmente. A

viking não tem condições de cuidar do dragão mas também não tem como ajudá-lo, o
dragão não sabe conviver entre os da mesma espécie e outros humanos não o querem por
perto. Tanto dragão e viking tem grande carinho um pelo outro e sofrem e é culpa de quem

escreveu o final do último filme, como nossos heróis vão superar essa encrenca?



ESBOÇOS, EM ORDEM CRONOLÓGICA













CONHEÇA A PERSONAGEM EM SI:

YSCA, FILHA DE REZHIF

Com 1,77 de altura e músculos para dar e vender, Ysca nunca pareceu ser coração mole e
ao demonstrar lidar consideravelmente bem com a partida de seu companheiro de pesca,

Minhoca Mortal o Seashocker, era esperado que ela continuasse assim e se adaptasse bem
a mudança de rotina.

Mas, bem, ela nunca gostou de mudanças de qualquer forma, deixam a cabeça dela uma
bagunça! Bagunça é SEMPRE problema! Então não era como se ela estivesse emocional
demais para pescar, o clima de mudanças simplesmente não estava favorável para o mar.
O velho e tediante riacho certamente não estava muito melhor aquele dia, mas já estava

sem opções, e sem paciência, e sem humor pra aguentar aquele marasmo será POSSÍVEL
que nada pode cooperar para silenciar essa BAGUNÇA INSUPORTÁVEL??

E foi aí que ela ouviu o desesperador assobio, um choramingo distante, logo um pouco mais
além da trilha dos rios estava um ovo de dragão, aos prantos.

Certamente inusitado, mas o dia de Ysca acabara de ficar bem mais interessante e, ok,
talvez o coração dela seja um pouquinho mole.



TRIVIA
● Se comunica quase única e exclusivamente na base dos berros.
● Conhecida por seu forte odor de peixe, dizem que é por isso que nunca se casou ou

teve filhos.
● Secretamente ótima cozinheira, obviamente, sua especialidade é peixe. Apenas seu

pai e Dendrítico seu Garganta Colossal tiveram a oportunidade de experimentar
seus pratos.

● Seu pai é um navegador e pescador reconhecido, mas parece que os anos
exagerados de exposição ao mar não lhe fizeram bem e o seu estado senil e
personalidade extrema oposta da filha é razão para muitas de suas brigas, ele é
extremamente impulsivo e despreocupado enquanto ela é incrivelmente meticulosa
e fácil de estressar. Eles se pescam presentes de desculpas quando se
desentendem.

● Ysca supostamente deveria ter tido uma irmã gêmea, mas ela não sobreviveu ao
parto

● Usa o anzol que seu pai usou para acidentalmente perfurar o olho de sua mãe no
dia que se conheceram como um brinco, para manter sua mãe sempre perto

● Sua mãe era expert em rochas e diamantes de todos os tipos
● Nunca aprendeu a navegar e nunca esteve em um barco sozinha



~ ANÁLISE ~
Garganta Colossal

Garganta Colossal  é um dragão não voador que não passa despercebido, apesar de tentar
se esconder dos outros com seus hábitos crepusculares, seu tamanho exemplar e urros
característicos chamam atenção demais. Apesar de darem medo, esses dragões costumam
manter sua distância de outras criaturas (muitas vezes até da própria espécie) e não fazem
mal a ninguém, a não ser que você ativamente busque incomodar um. Eles se defendem
com suas fortes pernas e caudas, chutando e arranhando qualquer ameaça, eles também
têm mandíbulas pesadas que os permitem comer quase qualquer coisa, não que existam
registros de Gargantas Colossais comerem vikings, mas se quisessem, poderiam.

VISÃO: Aguçada.
AUDIÇÃO: Aguçada.
OLFATO: Mediano.
VELOCIDADE: Anda em passos lentos, mas, se perseguido ou assustado, pode alcançar
grande velocidade.
FORÇA: Potente, especialmente nas pernas e na cauda.
ALTURA: Os filhotes nascem com mais ou menos 20 centímetros, eles crescem para ter
uma média de 5,5 metros, mas lendas contam de alguns capazes de ultrapassar casas.
PESO: Quase uma tonelada.
COLORAÇÃO: Filhotes nascem esverdeados com listrinhas, ganham couro negro com a
parte de baixo do corpo e extremidades amarelados ao longo do amadurecimento. Pescoço
e coxa podem mudar de cor para tons mais esverdeados novamente durante estação de
acasalamento.
VOO: Incapaz de voar, asas são pequenas e frágeis demais para o corpo.
CHAMA: Das mais simples entre os dragões, cor amarelada.
VOCALIZAÇÃO: Emitem urros poderosos similares ao de vuvuzelas, os filhotes assobiam.
DIMORFISMO SEXUAL: Fêmeas são ligeiramente maiores que os machos e mais claras na
coloração.
EXPECTATIVA DE VIDA: Foram travadas longas discussões sobre quanto ele pode viver
graças ao seu possível crescimento indeterminado, mas as espécies observadas tendem a
diminuir o crescimento após atingir idade sexual e viver aproximadamente 30 anos na
natureza, teorizam que pode chegar até 50 com alimentação adequada.
ALIMENTAÇÃO: São onívoros, tendem a se alimentar de peixes e anfíbios.
HABITAT: Vivem próximos às margens dos rios e lagos cobertos por vegetação alta.
REPRODUÇÃO: Tornam-se muito inquietos durante a época de acasalamento que costuma
ser chuvosa, ficam de pé ou apoiados na própria cauda aos berros para atrair a fêmea. Esta
faz o seu ninho com lodo e matéria vegetal, e nele deposita um único e enorme ovo que
leva 65 a 90 dias para o filhote ainda dentro do ovo vocalizar chamando a mãe que destrói o
ninho e libera o filhote com a fuça.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ninho


TRIVIA

● Seu corpo está entre os maiores e mais pesados entre os dragões mas ainda se
mantém em pé graças ao seu ligamento suspensório nas pernas, também usa as
asas e a cauda para se equilibrar.

● Têm um coração com quatro câmaras onde o sangue oxigenado mistura-se com o
desoxigenado.

● Se a nidificação falha, é comum os membros do casal de Gargantas Colossais
procurarem outro parceiro, que às vezes pode ser do mesmo sexo, tomando o ninho
das próprias fêmeas e assim continuando a cuidar do ovo.

● As belas escamas desse dragão o torna alvo de caça constante, o que o deixa à
beira da extinção. Eles são mais fáceis de capturar enquanto dormem.

● Tem um cheiro característico de cogumelos.
● É dito que esse dragão chora de pena daqueles que devora, pois seu urro pode

ocasionalmente parecer com um choro humano, e se o alimento for muito grande
pode pressionar o céu da boca, fazendo com que pressione também o canal
lacrimal.

● As fezes desse dragão servem de alimento para muitos peixes.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fezes
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ARTE FINAL


