
Liberte seus dragões. 
Conheça a Dragon Dreaming,
uma metodologia que leva
em conta os sonhos das
pessoas para mantê-las
engajadas em projetos
criativos

Liberte seus dragões com essa
metodologia que leva em conta os
sonhos das pessoas para mantê-las
engajadas em projetos criativos
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Projetos inovadores, colaborativos e sustentáveis com equipes que
realmente saibam como trabalhar juntas, assumindo compromissos e
responsabilidades compartilhadas são possíveis? 
 
Por mais utópica que possa parecer esta realidade, a resposta é sim se
estivermos falando da Dragon Dreaming, a metodologia participativa mais
inovadora do momento!
 
Ótima leitura!



O QUE ACHAM QUE É?
X

O QUE É?



O que acham que é: Um método de elaboração de projeto em linguagem
ambientalista ou um tipo de ciclo de melhoria contínua como o PDCA (sigla
de Plan, Do, Check, Act).
 
O que realmente é: Uma metodologia para desenhar e realizar projetos
criativos, colaborativos e sustentáveis com alto engajamento dos
participantes. Tem como base três princípios: a expansão do senso
comunitário, o crescimento pessoal e o que chamam de serviço à Terra (a
consciência e minimização dos impactos negativos ao meio ambiente). 
 
Os projetos realizados com essa metodologia buscam cultivar relações de
ganha-ganha. No mercado existem facilitadores de Dragon Dreaming, ou
seja, pessoas que foram treinadas para conduzir o método, que é 30%
prático (ou seja, de construção de projeto) e 70% focado no engajamento e
na manutenção dos relacionamentos entre pessoas durante o processo.



Quem inventou: O australiano John Croft, consultor
internacional, especialista em empreendimentos e
projetos sustentáveis, de liderança e
desenvolvimento organizacional, planejamento
humano e biogeografia e co-fundador da Gaia
Foundation, uma organização baseada nos princípios
de crescimento pessoal, construção de comunidades
e serviço ao planeta Terra. Tanto na Austrália como
na Nova Guiné, Croft trabalhou com comunidades
aborígenes e conheceu o dream time (ou tempo do
sonho): na visão dos aborígenes, o que consideramos
pragmático é, na verdade, sonho, e vice-versa. Toda
construção material surge do sonho de alguém. Está
aí a origem do Dragon Dreaming. Enquanto
os sistemas tradicionais de elaboração de projeto são
focados em planejamento, execução e avaliação,
o Dragon Dreaming começa no sonho, uma etapa
antes do planejamento.



PROJETOS
CRIATIVOS,
COLABORATIVOS E
SUSTENTÁVEIS… SÃO
POSSÍVEIS?



A metodologia Dragon Dreaming é uma
maneira de colocar a criatividade, a
inovação e a inspiração em projetos e
sonhos por meio de uma cultura mais
sustentável e humana. Baseado em
quatro etapas – Sonhar, Planejar, Realizar
e Celebrar – a metodologia propõe a
implementação de uma nova maneira de
fazer tudo, seja na vida pessoal ou
profissional.
 
Como pode perceber, diferente de outros
sistema tradicionais para a realização de
projetos que seguem o planejamento,
realização e avaliação, o Dragon
Dreaming começa pelo sonho, que é uma
etapa anterior ao planejamento.



Ela pode ser aplicada para os mais diversos
objetivos como:
 
1) Criação de novos produtos e serviços em uma
empresa.
 
2) Implementação de mudanças estruturais dentro
de uma organização,
 
3) Formação de equipes de alta performance,
 
4) Superação de desafios por meio da criatividade e
inovação,
 
5) Conquistar maiores resultados em menor tempo,
 
6) Transformar ambientes de trabalho mais leves,
divertidos e humanizados por exemplo.



E COMO 
FUNCIONA 
NA PRÁTICA?
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Para começar a colocar em prática todos os processos da metodologia
Dragon Dreaming é importante saber que esta ferramenta de inovação é
sempre baseada em três princípios:
 
Crescimento pessoal: estar comprometido com a cura e capacitação
individual,
 
Criação de comunidade: fortalecer as comunidades às quais pertencemos,
 
Serviço à Terra: buscar o bem-estar e a prosperidade de todos os seres
vivos do Planeta.
 
Com base nestes princípios, são necessárias quatro etapas para que os
projetos se tornem realidade:



 
 

01 SONHAR: Todo projeto começa com um sonho que deve

ser compartilhado com outras pessoas para que se torne

realidade. E justamente por isso que a metodologia

Dragon Dreaming propõe nesta primeira fase, que o

sonho do individual “morra” para que renasça como um

sonho coletivo, muito mais poderoso. Nesta fase

acontece a formação da “equipe dos sonhos” e utilizam-

se ferramentas como o círculo dos sonhos e

a comunicação carismática.

02
PLANEJAR: Depois de tornar um sonho coletivo, é hora

de planejar! E para isso a ideia é criar uma estratégia

para todas as fases do projeto que inclui os objetivos, as

atividades, os instrumentos, a agenda de tarefas, os

horários, o orçamento, por exemplo. Esta estrutura vai

funcionar como um mapa de orientação para a trajetória

da equipe.



 
 

03 REALIZAR: Chegou a hora de colocar a mão na massa!
Além de fazer o projeto acontecer, nesta fase é
importante realizar o monitoramento para que
possíveis intervenções e adaptações possam ser feitas a
tempo. E mesmo nesta fase de execução, a pergunta
“estamos realizando nosso sonho original?” deve
prevalecer nas discussões e decisões.

04 CELEBRAR: Esta é uma etapa que dificilmente faz parte
de projetos convencionais, mas ela é sim de grande
importância na metodologia Dragon Dreaming. É o
momento de celebrar os aprendizados individuais e da
equipe, de agradecer o empenho do time durante a
jornada e também de manter vivos os sonhos e
motivações.



E PORQUE USAR O 
DRAGON DREAMING?



PARA RESOLVER
PROBLEMAS

Você pode usar 

Solucionar problemas e desafios com uma metodologia de

pensamento completamente diferente.

Criar e executar projetos economicamente, socialmente,

ecologicamente e culturalmente sustentáveis.

CRIAR E EXECUTAR



CRIAR EQUIPES SÓLIDAS
Construir equipes de trabalhos sólidas, com uma visão

clara e consensual de um objetivo.

Empoderamento do membros da equipe, fomentando a

autonomia, liderança e criatividade.

CRIATIVIDADE



INTEGRAÇÃO
Visão integradora que facilita a resolução de qualquer

conflito.

Aprender e implementar a metodologia Dragon Dreaming

é simples, mas exige empenho, dedicação e principalmente

muita coragem para abraçar a verdadeira mudança

de mindset que uma cultura colaborativa promove.

CORAGEM E MUDANÇA




