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Sexta-feira, 23 de Junho, Campos do Jordão, por volta de 21 horas na base da OBB. Um 
grupo de 12 Bounders formou o tradicional círculo para tomar uma decisão, duas eram as 
opções: passar a primeira noite na base em confortáveis camas de beliche ou fazer o issue 
em menos de uma hora para então montar as barracas debaixo de um céu coalhado de 
estrelas na borda da Mantiqueira. Mas um momento, o que esse pessoal estava fazendo ali?

As pessoas daquele círculo compartilham uma vivência que transformou o jeito 
como elas se entendem e como encaram o mundo, elas compartilham uma expe-
riência Outward Bound. Não só compartilham, mas ficaram com vontade de mais. 
Quando receberam o chamado para reviver os dias em campo com outros Bounders 
de diferentes programas, foi fácil segui-lo. “Passar dias na natureza com gente que 
está confortável ao ar livre, sabe usar um MSR, conhece a chave do banheiro e, se for 
preciso, sabe me dar um feedback que preste, estou dentro!”

Argumentos foram apresentados para ficar, mas a vontade de passar uma noite 
no topo da montanha falou mais alto, contaminou a todos e os 12 começaram a se 
organizar para sair. Equipamentos e alimentos foram distribuídos e todos se puseram 
a montar as mochilas. Em mais ou menos 40 minutos tudo estava pronto, o grupo es-
tava outward bound. Que agradável eficiência! Apesar do tempo que havia passado 
para cada um, o rito da montagem da mochila continuava vivo.

Numa rápida viagem até (literalmente) o Pico do Diamante, os 12 receberam a re-
compensa pela decisão de passar a primeira noite por lá. O ar frio e cristalino de inver-
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no apresentava as muitas luzes das muitas cidades do Vale do Paraíba lá em baixo e as 
muitas luzes das muitas estrelas da via Láctea lá em cima. Ali tomava formas cada vez 
mais concretas o primeiro Rebound, o reencontro de Bounders em campo.

Nem todos se conheciam, mas todos se sentiam incrivelmente conectados por uma 
experiência única e que as une: a de haverem descoberto que há mais em cada um deles 
do que imaginavam. E lá estavam com uma missão, a de pensar sobre uma maneira de 
como ir além dos 12, de conectar cada vez mais Bounders, tenham eles participado de 
um Expandindo, um Azimute, um FEAL ou qualquer outro programa, de acender essa 
comunidade que já existe e que só precisa de uma pequena cutucada para sair ao ar livre.

O dias que seguiram não poderiam ter sido melhores. Na manhã de sábado o grupo 
acordou com as nuvens aos pés, cobrindo o vale que na noite anterior brilhava numa 
multitude de luzes. Acima um céu azul imenso com o sol saindo de trás das monta-
nhas à leste. Como é bom acordar no meio de uma paisagem imponente! E como é 
bom estar rodeado de Bounders!

A rota escolhida foi a travessia do Pico do Diamante até o Pico do Itapeva. Partindo 
do cume a trilha levava morro abaixo, primeiro por campos de altitude para depois 
mergulhar numa floresta exuberante. No fundo do vale dois córregos de água cris-
talina a serem atravessados. Do outro lado a ordem se inverte, de uma floresta o 
grupo emergiu para um campo de altitude, lugar ideal para fazer o lanche. De lá até 
o segundo acampamento não era mais longe, ainda era cedo, as barrigas estavam 

cheias e o sol de inverno esquentava na medida ideal. Encostados na mochilas todos 
sucumbiram à siesta coletiva num prado da Mantiqueira.

O segundo acampamento foi montado ao redor de um rancho abandonado. E claro 
que não podia faltar a tradicional pizza. Cada um se engajou em uma parte do processo 
de maneira divertida e produtiva, o que resultou num grande número de discos saboro-
sos. A noite foi fechada com uma roda de conversa que não poderia ser mais agradável. 
A conversa rodou sobre o desafio de levar mais e mais pessoas a viverem um experiência 
tão inspiradora e transformadora como aquela que o grupo de Bounders já havia vivido 
e que estava revivendo naquele momento. Foram todos para os sleepings matutando as 
ideias na cabeça.

Na manhã seguinte os 12 acordaram com uma vontade enorme de transformar as 
ideias em realidade, fazer com que essa experiência de reconexão consigo e com ou-
tros Bounders na natureza vá além desse pequeno grupo, tornando-se num movimen-
to irresistível para mais e mais Bounders, e dar vazão à esse sentimento tão difícil de 
explicar quando alguém pergunta: “Como é que é esse negócio aí da Outward Bound?”

Você está recebendo esse e-mail hoje porque você é um Bounder, porque você 
compartilha de uma experiência única que une todos nós Bounders, porque acredita-
mos que a experiência que vivemos num programa não termina por ali, mas continua 
pelo resto de nossas vidas, porque queremos nos conectar com pessoas que enten-
dem intuitivamente o que significa essa transformação em todos nós.
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Assinar aqui o manifesto dos Bounders do Brasil.

Inscrever aqui o seu e-mail na lista dos BounderBr para 
ficar por dentro do próximo Rebound, da próxima pizza-
da, da próxima ação da comunidade, da qual você pode 
fazer parte ativa!

Participar da Bounders Photo Challenge no próximo 
Bazar da OBB, reunindo o maior número de Bounders 
possíveis em uma foto só.

QUER FAZER PARTE? 
Aqui o que você pode fazer para começar:

https://www.obb.org.br/2017/comunidade-bounder
mailto:boundersbr+subscribe@googlegroups.com?subject=Subscribe&body=Subscribe

