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Guia para leitura 
das Fichas Técnicas 
Dragon Dreaming

Esse guia foi desenvolvido pelo treinador Dragon Dreaming Pedro Araújo Mendes

 para ajudar aqueles que desejam se aprofundar no caminho do aprendizado. Com 

essa orientação, é possível ler todas as fichas técnicas num período de 10 meses, 

considerando um roteiro de aprendizado contínuo com os conteúdos agrupados por 

temáticas e avanço no nível de complexidade. Trata-se uma uma proposta, entre tantas 

outras que poderiam emergir da riqueza do legado de John Croft. 

O Dragon Dreaming é uma metodologia colaborativa inspirada na 

cultura aborígene australiana e nas mais recentes teorias científicas, 

que nos permite construir projetos de sucesso e organizações para a 

Grande Virada, orientadas pela Cultura de Sustentação da Vida. É uma 

filosofia de design global, que abrange todos os aspectos de nossas 

vidas, construída a partir da democracia participativa, da 

sustentabilidade ecológica e da justiça social.

Vamos conhecer mais? 
Você tem dez meses para fazer isso 

sem pressa e com ritmo. 

Boa leitura!



Mês 1/10

FS07
A história e a experiência 
de Dragon Dreaming

Introdução: tornando os 
sonhos realidade. Usando 
Dragon Dreaming para 
construir um projeto 
extremamente bem 
sucedido: uma abordagem 
abrangente em estágios

Estendendo a 
comunicação não violenta: 
em direção à nova 
linguagem carismática 
empoderadora para a 
grande virada

A história e o passado de Dragon Dreaming, uma vez que 
surgiu no âmbito da Fundação Gaia da Austrália 
Ocidental, é discutida. Alguns exemplos de projetos 
feitos utilizando a totalidade ou parte do método são 
apresentados, e um padrão subjacente mais profundo é 
apresentado.

Eis o processo fundamental da abordagem do Dragon 
Dreaming para o desenvolvimento de projetos, junto 
com uma explanação sobre os sintomas que surgem 
quando os projetos se encontram bloqueados.

Este texto explica a natureza da comunicação 
carismática empoderada, necessária para construção 
do time dos sonhos ao redor do seu projeto. O 
processo é também útil em outras circunstâncias.

FS05

FS12

* * *

* * * *

* * * * *

Ficha Título Resumo Prior



Mês 2/10

FS10
Como conduzir um 
círculo de criação de 
dragon dreaming: o 
guia do facilitador

Reuniões efetivas para 
organizações comunitárias: 
o caso seaflow

O núcleo essencial do 
Dragon Dreaming: 
propagando a mudança

O Círculo de Sonhos é uma das técnicas essenciais do 
Dragon Dreaming. É o processo pelo qual o projeto de 
um indivíduo torna-se o projeto de um Time de Sonhos, 
de forma tal que todos ganham.

Conduzir reuniões bem sucedidas é uma habilidade 
essencial dentro do Dragon Dreaming.  Como fazer 
suas reuniões serem realmente bem sucedidas? O 
método da Seaflow mostra como.

Criatividade Cultural está no cerne do Dragon 
Dreaming. Quem somos nós? O livro "Cultural
Creatives" propõe que os Estados Unidos da América 
estão divididos entre três culturas.

FS14 

REFLEXÃO

* * * * *

* * * * *

* * * *
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Mês 3/10

FS07
Planejando um projeto 
– como criar um 
Karabirrdt: um guia 
para facilitadores

O tempo profundo e 
Dragon Dreaming: a 
espiritualidade aborígene 
sustentável das trilhas 
cantadas e do sonho.

O poder do consentimento 

O Karabirrdt, ou diagrama “Teia de Aranha”, é o 
“Tabuleiro do Jogo”, no qual um projeto Dragon Dreaming 
é jogado. É a base pela qual podemos integrar o 
planejamento estratégico e testar um projeto com a 
implementação, administração, gerenciamento e 
monitoramento do progresso. É um dos processos 
centrais do Dragon Dreaming.

Sugere-se que, em uma cultura que é suicida, para obter 
uma melhor compreensão do que é a autêntica 
sustentabilidade, somos obrigados a ver através do 
espectro de uma cultura diferente. As culturas aborígenes 
australianas, indiscutivelmente sustentáveis por 70.000 
anos, fornecem uma lente útil para tal propósito.

Precisamos urgentemente encontrar formas alternativas 
de tomada de decisão, que nos ajudem a construir os 
jogos ganha-ganha necessários para mudar nossa 
cultura. Esta Ficha explica como criar diferentes tipos de 
tomada de decisão para a Grande Virada.

FS05

FS12

* * * * *

* * * *

* * * *
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Mês 4/10

FS13
Desmistificando e 
cultivando a liderança

Gerenciando e 
administrando um projeto 
– adaptando o método 
greenskills 

O núcleo essencial do 
Dragon Dreaming

Dragon Dreaming é construído sobre um conceito de 
liderança diferente daquele encontrado na cultura 
insustentável do grande desenlace. Desmistificar os 
nossos conceitos de liderança é essencial para 
empreender a Grande Virada.

Esta ficha técnica ajuda a construir a ponte através 
da fase de ‘Realizar um projeto, indo da teoria à 
prática, e capacitando os participantes a mudar da 
implementação para o monitoramento do 
progresso de seu projeto.

Este texto, além de falar sobre mudança, da dicas 
preciosas de como organizar um curso de Dragon 
Dreaming, passando pela ética e coerência na 
aplicação do DD.

FS24

* * * *

* * * *

* * * * *

Ficha Título Resumo Prior

A grande virada: um colapso 
ou uma ruptura? as 
implicações para as 
tradições de fé

Explorando as escolhas implícitas na “Grande Virada”, 
que advém da maior capacidade humana para a 
compaixão, a “habilidade para cuidar”. Liberar esta 
capacidade, individual e coletivamente, mostra-se como 
a força mais poderosa na construção de um mundo 
onde estamos inseridos e possam bem conviver 
humanos e os demais seres que aqui habitam.

FS06 * * * *



Mês 5/10

FS08
Desmistificando e 
cultivando a liderança

Atuando em redes: 
construindo um time de 
sonhos que funciona 

Dragon Dreaming como 
amor incondicional em 
ação a base das relações 
ganha-ganha

A construção da ponte que liga o Sonho ao Planejamento 
envolve cruzar limiares de imensa dificuldade. Há alguns 
processos que podem ser úteis na construção desta 
ponte. Este artigo examina a natureza da própria 
mudança. Ele mostra os passos pelos quais a mudança 
ocorre e ajuda os agentes de mudança a compreender 
melhor como preservar as alterações feitas, como 
superar a curva de esquecimento e como podem ser 
reconhecidas as mudanças que ocorrem no mundo. Ele 
equipa os agentes com uma poderosa ferramenta, que 
podem usar em seus projetos.

Construir organizações para a Grande Virada obriga-nos 
a constituir grupos que emergem organicamente da 
nossa vida natural, e não são impostos de cima para 
baixo, de uma forma hierárquica. Aqui demonstramos 
que a rede oferece uma base para um novo caminho.

Este artigo apresenta as mais recentes pesquisas 
sobre a natureza do amor incondicional e como, em 
última análise, ele cura as nossas feridas mais 
profundas. Este amor embasa o sonho de cada 
relacionamento e cada projeto. Ele é necessariamente 
o objetivo final e o propósito de nossas vidas.

FS09

FS26

* * * * *

* *

* *
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Mês 6/10

FS13
Colapso da civilização e 
o início de uma era de 
trevas

A captação empoderada 
de recursos: 
generosidade radical – o 
poder da filantropia para 
mudar o mundo 

Monitorando o progresso: 
o caminho do Dragon
Dreaming

Ao olhar para o mundo como um único sistema 
sócio-político e econômico, dentro de um corpo vivo, 
torna-se claro que sustentar oportunidades para a vida 
complexa exige uma rápida mudança em nossa cultura, 
em uma nova direção. Nós temos uma escolha, mas a 
janela de oportunidade pode se fechar rápido.

A busca pelo dinheiro é a fonte de todo o mal, dizia 
Jesus. Em nosso mundo moderno, o dinheiro que 
usamos é o que mais traz danos ao mundo, mas a 
reconstrução de uma economia de dádivas pode 
levar à grande cura.

Como você sabe para onde você está indo, se você não 
sabe de onde você veio, onde você está agora, em que 
direção você está seguindo, o quão rápido você está 
viajando, para onde está indo, e como mudar de direção 
ou parar se você precisa? Executando um projeto Dragon 
Dreaming sem respostas a estas perguntas, significa que 
seu projeto é apenas um acidente procurando algum 
lugar para acontecer.

Na melhor das hipóteses será apenas arrumar as 
cadeiras no convés do Titanic. Aqui vemos uma forma 
inovadora de monitorar o progresso de seu projeto.

FS24

* * *

* * * * *

* * *
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Mês 7/10

FS16 
Construindo uma 
organização de 
centro vazio 

Pensamentos sobre ações 
em curso para transição da 
era do pico do petróleo e 
mudanças climáticas para 
um futuro pós-carbono. A 
iniciativa Totnes.

Planejamento da 
conferência 
autogestionada 

Estamos em pleno século XXI tentando resolver 
problemas usando formas de associação, incorporação e 
estruturas de negócios que foram pioneiras no século 
XIX. Essas formas de associação parecem não só ser 
incapazes de resolver os nossos problemas, mas de fato 
se tornaram parte do problema. Esta Ficha propõe um 
caminho organizativo diferente.

Dado que a mudança climática, o pico do petróleo, a 
crise econômica e a extinção da biodiversidade 
planetária se tornaram fatos, somos confrontados com 
uma escolha. Podemos esperar estas crises se 
desdobrarem, ou podemos efetuar ações imediatas no 
sentido de mitigá-las, de forma que possamos nos 
adaptar àquilo que já está acontecendo e não pode ser 
evitado, e minimizar o sofrimento para aqueles que irão 
sentir os efeitos no futuro. O Movimento de Transição, 
espalhando em todo o mundo, mostra-nos uma forma 
de construir um futuro que funcione para todos.

As metodologias World Café e Open Space oferecem 
novas formas de organizar conferências altamente 
produtivas. O Centro para Educação Continuada da 
Universidade Nacional da Austrália, com o 
desenvolvimento do método Search Conference, criou 
maneiras inovadoras de integrar diferentes 
abordagens. Para maximizar o aprendizado 
comunitário, precisamos ser mais criativos.

FS18 

FS20 

* * *

* * * *

* * * * *
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Mês 8/10

FS07
Quem ou o que é gaia: 
música do sangue – a 
terra, do mito ao 
movimento

Maximizando a 
criatividade: pesquisas 
em felicidade, brincadeira 
e criatividade: entrando 
no fluxo e como isto nos 
auxilia nos projetos 
Dragon Dreaming

Em contato com a 
vida - chegando ao 
centro da roda

A compreensão de que a Terra não é apenas uma casa 
passiva para a vida, mas tem muitas propriedades de um 
sistema vivo, nos permite conectar a ciência moderna e a 
antiga espiritualidade, em uma ética para um movimento 
social integrador. O cuidado com o todo é, portanto, 
profundamente ligado ao cuidado com cada parte.

Se estamos caminhando com sucesso na construção 
de uma cultura ganha-ganha-ganha para a Grande 
Virada, e nos distanciando dos jogos ganha-perde que 
temos jogado por milhares de anos, nós precisamos 
maximizar a criatividade em uma escala nunca antes 
alcançada. Este artigo apresenta o processo criativo 
em um amplo contexto, usando Dragon Dreaming 
como um metamodelo para se entender a natureza do 
brincar e da criatividade.

A respiração e o centro da roda Dreaming Dragon – 
um novo entendimento.

FS05

FS12

* * *

* *

* *

Ficha Título Resumo Prior



Mês 9/10

FS01
Em direção à mandala 
universal: o mistério do 
sentido da vida

Criando uma moeda 
comunitária: lições 
aprendidas a partir da 
criação do letsystems

Este texto apresenta a ideia de que as mais recentes 
teorias científicas trazem uma compreensão nova e 
radical do que somos no universo, e da forma como 
podemos construir uma ponte ligando o passado ao 
futuro, através de nosso engajamento no mundo.

Este artigo foi baseado na experiência da Austrália 
Ocidental com LETSystems de 1987 a 2003. Ele ainda 
precisa ser atualizado a partir dos novos 
desenvolvimentos na comunidade e moedas regionais na 
Europa, o desenvolvimento do Boya e do Minuto de 
Konstantin Kirsch. Isto será adicionado o mais 
rapidamente possível.

FS21

* * * *

* * *
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Mês 10/10

FS11
Auditoria comunitária 
ao estilo Dragon 
Dreaming

Resumo de vinte e uma 
abordagens de Dragon 
Dreaming para abrir 
nosso coração gaiano 

Parcerias estratégicas 
com empresas 
comunitárias. o que são 
e como podem ser 
organizadas.

De quais programas a nossa comunidade realmente 
precisa? De que forma podemos ter certeza de que 
nossos projetos atendem às reais necessidades da 
comunidade e não apenas refletem os preconceitos e 
vieses de seus criadores?

Esta Ficha resume os principais conceitos que 
estão por trás do Dragon Dreaming.

O Sistema de Crescimento Industrial do qual somos 
parte sofre uma série de crises cíclicas, mas contam 
com a adição de novos tipos de empresas para corrigir 
seus desequilíbrios. Construir organizações 
ganha-ganha exige novos tipos de estratégicas 
comunitárias de parcerias empresariais.

FS23

* * *

* * * *

* * *
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FS19

Zonas de conforto e 
Dragon Dreaming: além da 
inteligência coletiva

FICHA NÃO TRADUZIDA * * * *FS27



Acesse nossas mídias:
linktr.ee/rededragondreamingbrasil

@dragondreamingbrasil

As Fichas Técnicas e a obra original de John Croft estão licenciadas sob uma licença 
Creative Commons Atribuição Compartilhada Igual 4.0  Internacional. BY SA. Permissões 

além do escopo desta licença podem ser obtidas junto à jdcroft@yahoo.com. 


