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2.

NOSSA CONVICÇÃO NOSSA MISSÃO NOSSA ESSÊNCIA

Despertar o potencial de cada um por 
meio de experiências transformadoras 
na natureza.

Acreditamos no poder e na intensidade 
da aprendizagem e da aventura ao ar 
livre como meios de inspirar o melhor 
nos participantes dos nossos programas.

Valorizamos profundamente o equilíbrio entre 
risco, recompensa e responsabilidade. Facilitamos a 
aprendizagem autêntica através de experiências intensas e 
intencionais, com consequências reais e resultados fortes, 
positivos e memoráveis.

Temos um espírito de respeito e compaixão. Tratando as 
pessoas e o ambiente natural com cuidado, interesse e 
generosidade, nós da Outward Bound Brasil buscamos 
ampliar os limites físicos e mentais dos participantes.

INTRODUÇÃO

    Há mais em nós do que 
imaginamos. Se conseguirmos 
reconhecer isso, talvez pelo 
resto de nossas vidas não 
estaremos dispostos a nos 
contentar com menos

Kurt Hahn, co-fundador da Outward Bound
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4.

CARACTERÍSTICAS DISTINTAS 
DA OUTWARD BOUND 

Um programa Outward Bound consiste em 
aprendizagem e no seu impacto nos indivíduos. Isso é 
alcançado por meio de pessoas capacitadas atuando em 
um ambiente inspirador e desafiante – e aplicando um 
processo eficaz.

HABILIDADES 
TÉCNICAS

HABILIDADES 
INTERPESSOAIS

AVENTURA 
AUTÊNTICA  

• Aventuras reais em ambientes naturais

• Lugares inspiradores oferecem oportunidades 
ilimitadas

• Escala única e desafiadora de experiência e de 
jornadas pessoais

• Aprendizagem experiencial utilizando ambientes ao 
ar livre 

• Aplicação prática dos modelos teóricos com análise e 
reflexão contínua

• Estímulo de novos comportamentos e habilidades 
que melhorem o desempenho e que sejam 
transferíveis ao ambiente doméstico, escolar e/ou 
profissional

• Foco em jornadas pessoais 

• Foco em análise e reflexão contínua

• Especialistas em atividades ao ar livre

• Uma equipe de talentos criativos que 
propicia o desenvolvimento de programas 
inovadores e focados em soluções

• Educadores experientes para facilitação da 
aprendizagem 

• Educadores que desafiam e estimulam os 
participantes ao desempenho

• Instrutores ao ar livre altamente qualificados 
e experientes

IMPACTO
MÁXIMO

NOSSOS LUGARES

NOSSO PROCESSO 

NOSSAS PESSOAS

NOSSAS 
PESSOAS

NOSSO 
PROCESSO 

NOSSOS
LUGARES
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A EQUIPE OUTWARD BOUND 
Acreditamos que, para gerarem o melhor aprendizado e desenvolvimento 
possíveis aos participantes, os instrutores e facilitadores devem:

• Ser apaixonados e especialistas no desenvolvimento de pessoas

• Ter paixão e interesse ardente pelos ambientes naturais

• Ser profissionais, qualificados e experientes 

JORNADA DE DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

QUALIFICAÇÕES + 
COMPETÊNCIA 

HABILIDADES TÉCNICAS 
+ PRIMEIROS SOCORROS EXPERIÊNCIA

PAIXÃO PELA 
NATUREZA 

PAIXÃO PELO 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS 
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• Cria um contexto para a aprendizagem.
• Faz a conexão com experiências pessoais dos 

participantes (casa, escola, trabalho e vida social).
• Resgata experiências, cursos e aprendizados 

anteriores.

• Compartilha os motivos para realização das 
atividades; estabelece a pauta, as oportunidades e 
as expectativas dos participantes.

• Foco tanto no indivíduo como no grupo.
• Suporte de modelos teóricos de aprendizagem 

experiencial.

• Pode ser uma simples tarefa, uma atividade ou 
um programa completo.

• Refletir e analisar para extrair os aprendizados.
• Pode ser no meio da atividade ou no final, dentro ou 

fora dela.
• Utiliza perguntas abertas para encorajar o pensamento 

e a reflexão.
• Usa métodos ativos e criativos.
• Pode ter o apoio de modelos teóricos, facilitando o 

aprendizado e a compreensão.

• Explicação de como o aprendizado ou as 
conclusões podem estar relacionadas com a vida do 
participante e/ou com o restante do programa.

• Reconexão com a contextualização da experiência

CONTEXTUALIZAÇÃO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

AÇÃO

ANÁLISE

TRANSFERÊNCIA

6.

Cada programa é inserido em um contexto e possui impactos específicos 
de aprendizagem. O processo completo de um programa cria uma 
conexão dos aprendizados com a aventura e o ambiente por meio do 
modelo de aprendizagem experiencial da Outward Bound.

ESTIMULAMOS OS PARTICIPANTES 
A APRENDER:

1. Mais sobre si mesmos

2. A perceber como interagem com os outros 

3. Sobre a comunidade próxima e ampliada, e 
o ambiente natural

ALTA

ALTA

BAIXA

A
PR

EN
D

IZ
A

G
EM

AVENTURA

AVENTURA 
AUTÊNTICA 
FACILITADA

NOSSO MODELO DE APRENDIZAGEM

8.

No centro de tudo isso está o aprendizado 
através da aventura autêntica. Uma combinação 
de aventura genuína no ambiente natural com a 
aplicação de um processo de aprendizagem
deliberado e facilitado num cenário ao ar livre. 
Ilustramos isso no gráfico abaixo.
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O MODELO DE APRENDIZAGEM 
EXPERIENCIAL DA OUTWARD BOUND

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

LIBERTANDO O POTENCIAL

ENGAJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES

CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS

CONTEXTUALIZAÇÃO AÇÃO ANÁLISE TRANSFERÊNCIA
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12.

ENGAJAMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE 
RELAÇÕES
Na Outward Bound utilizamos a expressão “aventura 
autêntica” para descrever as atividades que oferecemos 
aos nossos participantes.
Os elementos a seguir são uma forma de descrever o que 
queremos dizer com aventura autêntica na Outward Bound. 
A aventura como um todo é muitas vezes descrita como uma 
jornada, tanto física como metafórica, na qual os participantes 
adquirem novas percepções (insights) e experiências 
trabalhando junto a outras pessoas em um grupo próximo, ao 
ar livre, com acompanhamento de instrutor capacitado. 

Os elementos são reais e o mais imersos possíveis em um 
ambiente natural, gerando um alto grau de incerteza e desafio. 
Combinado com o processo deliberado de aprendizado, 
o desenvolvimento dos participantes atingirá o nível mais 
elevado. A aventura autêntica age como uma metáfora da vida; 
os participantes podem refletir sobre habilidades, atitudes e 
percepções que os ajudaram na jornada Outward Bound e 
como elas serão úteis no futuro.

EXPEDIÇÕES

ATIVIDADES DESAFIADORAS

MÁXIMO POSSÍVEL DE AUTONOMIA

NO AMBIENTE NATURAL

SER DESAFIADO NOS LIMITES DA 
CAPACIDADE

PROGRESSÃO

1

2

3

4

5

6

AVENTURA AUTÊNTICA

Uma expedição pode durar um ou vários dias, 
com bivaque ou acampamentos selvagens. 
Expedições envolvem uma jornada que pode ser 
em terra e/ou na água. 

O tempo estendido de uma expedição permite 
lidar com consequências reais, assim como assumir 
responsabilidade real. Em uma expedição surgem 
oportunidades de lidar com altos e baixos, situações 
tranquilas e momentos dramáticos. Haverá desafios 
e também momentos para parar e refletir sobre 
experiências vividas na jornada.

Um elemento essencial na experiência Outward 
Bound é viver atividades desafiadoras em 
ambiente natural.

Dentre elas, andar sobre pedras num desfiladeiro, 
escalar em rocha, navegar num pequeno veleiro, 
descer um rio ou remar num lago ou no mar. 
Idealmente essas atividades podem ser incorporadas 
a uma expedição, aumentando as chances de levar o 
participante ao limite de suas capacidades, gerando 
novas experiências com potencial de aprendizados.

ATIVIDADES DESAFIADORAS
CHALLENGING 
ACTIVITIES 22 EXPEDIÇÕES1
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Consiste em enfrentar desafios no limite ou próximo do 
limite de suas capacidades, mas sem excedê-los. Cada 
um tem diferentes níveis de experiência, habilidade e 
autoconfiança. Participantes diferentes têm distintos 
níveis de aptidão física e limites de zona de conforto. 
Um instrutor Outward Bound leva em conta o indivíduo 
e propõe aventuras num patamar desafiador, às vezes 
muito desafiador, mas não a ponto de uma sobrecarga 
frustrante. Quando o nível é adequado, o participante 
se enxerga por um novo ângulo, e o resultado é 
envolvente, motivador e instrutivo quanto a conhecer-se 
melhor e descobrir do que realmente é capaz.

Em nosso contexto, aventurar-se no ambiente natural 
significa passar tempo em locais desafiadores ao ar 
livre – lagos, rios, mar e montanhas. Nosso esforço 
é prover aos participantes oportunidades de se 
sentirem imersos no ambiente natural: pular num 
lago, acampar na montanha, caminhar na neve, olhar 
de cima uma camada densa de nuvem numa inversão 
térmica, ou passar um tempo sozinho numa atividade 
solo. Acreditamos que com essas experiências os 
participantes descobrem novas coisas sobre si mesmos 
e novas perspectivas para o mundo ao seu redor.

A autonomia de um grupo encoraja os participantes 
a assumirem responsabilidade por si e pelos outros. 
Eles assumirão a responsabilidade ao longo de toda 
a experiência, em atividades específicas e na vida 
com a Outward Bound, e participando das análises e 
reflexões. A autonomia pode estar relacionada desde 
o simples amarrar do cadarço da bota ou ajustar a 
mochila, até tarefas mais exigentes como liderar um 
grupo nas montanhas. Vivenciar a autonomia tende 
a manter no participante um senso de capacidade e 
eficiência.

Os programas Outward Bound são progressivos, 
levando gradualmente os participantes de qualquer 
ponto inicial em que estejam antes das atividades 
até novos patamares relevantes para eles. No 
início do processo os participantes seguem a 
liderança do instrutor; à medida que o programa 
avança, o facilitador sempre busca identificar os 
momentos adequados de passar a responsabilidade 
aos participantes. Um programa Outward 
Bound é muito mais do que uma combinação de 
atividades independentes em sequência – ele abre 
progressivamente novas experiências, exige novas 
habilidades e revela nova consciência.

PROGRESSÃONO AMBIENTE NATURAL
CHALLENGING 
ACTIVITIES

CHALLENGING 
ACTIVITIES
CHALLENGING 
ACTIVITIES 64 222 SER DESAFIADO NOS 

LIMITES DA CAPACIDADE
MÁXIMO POSSÍVEL DE 
AUTONOMIA 53
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Muitas vezes nós queremos identificar o que tornará um programa 
mais aventureiro que o outro. Todos os seis elementos podem ser 
oferecidos flexivelmente a fim de alterar o nível da aventura genuína 
apropriada às condições do indivíduo ou grupo. 

É da essência Outward Bound saber identificar o 
melhor nível de aventura para cada participante num 
determinado momento. Buscamos altos níveis de 
aventura autêntica em todos os momentos.

AUMENTANDO O NÍVEL DA 
AVENTURA AUTÊNTICA

CONSEGUIMOS AUMENTAR O NÍVEL DE 
AVENTURA EM UM PROGRAMA:

1. Tornando-o mais uma jornada do que uma série de 
atividades independentes.

2. Ajudando os participantes a assumirem um alto grau 
de responsabilidade pessoal e de autonomia.

3. Imergindo profundamente no ambiente natural com 
mínimo contato com o cenário urbano.

4. Dando apoio aos participantes superarem desafios 
mais difíceis. 

5. Com progressão gradual das atividades.

A seguir, seis aspectos que um participante irá vivenciar e que 
um instrutor deve entregar. Eles se aplicam a todos os programas 
Outward Bound.

Eles são mencionados abaixo em seu nível básico, nominal. Os 
instrutores, de acordo com sua experiência e desenvolvimento 
profissional contínuo, trabalham para elevar os níveis de 
desempenho em cada uma dessas áreas centrais.

APRENDIZAGEM 
DELIBERADA

PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E 
COMPARTILHAMENTO DE OBJETIVOS 
E RESULTADOS

COMPROMETIMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE RELAÇÃO ENTRE 
OS PARTICIPANTES 

UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
ADEQUADOS

FOCO NO “INDIVÍDUO” E NO 
“INDIVÍDUO COMO PARTE DE UM 
GRUPO”

REFLEXÃO / PERGUNTAS DIRIGIDAS 
/ FEEDBACK CONSTRUTIVO / 
FACILITAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZADOS 
E PLANOS DE AÇÃO

1

2

3

4

5

6
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PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS 
E COMPARTILHAMENTO DE 
OBJETIVOS E RESULTADOS

1

UM PLANO CLARO PARA O PROGRAMA SERÁ 
ELABORADO PARA:

• Refletir e levar em consideração como o contexto, os 
objetivos do curso e/ou resultado da aprendizagem 
serão atingidos conforme as circunstâncias específicas 
do programa. (Informações fornecidas previamente 
aos participantes, recursos, época do ano, etc).

• Servir de base para ajustes dos planos / atividades 
baseadas no andamento do programa.

• Planejar a progressão gradual do processo.
• Auxiliar no dia-a-dia ao disponibilizar um plano para 

aplicação do modelo de aprendizagem. 
• Informar a terceiros (instrutores / escritório) sobre o 

progresso do programa.
• Avaliar o programa.

O MÉTODO DE REGISTRO CABE AO 
INSTRUTOR. É ESSENCIAL AO SUCESSO 
DO PROGRAMA QUE O CONTEXTO, OS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM OU OS 
RESULTADOS SEJAM COMPARTILHADOS COM 
OS PARTICIPANTES PARA:

• Certificar a clareza e a compreensão do propósito 
do programa.

• Auxiliar na medição do sucesso ao fim da jornada.
• Colaborar com o envolvimento dos participantes.

COMPROMETIMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE RELAÇÃO COM 
OS  PARTICIPANTES

UTILIZAÇÃO DE MODELOS 
ADEQUADOS 

2 3

O ENGAJAMENTO E O DESENVOLVIMENTO 
DE EMPATIA E BOAS RELAÇÕES COM OS  
PARTICIPANTES SÃO INGREDIENTES INICIAIS 
E VITAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS PORQUE:

• Precisamos ter relações saudáveis com as pessoas.
• Queremos passar tempo com as pessoas de quem 

gostamos.
• É muito mais fácil trabalhar ou ser influenciado por 

pessoas que admiramos, respeitamos e confiamos. 
O teste mais simples e eficaz para validar um 
relacionamento é “se você lidera, eles seguem”.

• Fica evidente que você se importa, valoriza e respeita a 
outra pessoa. 

A boa relação pode ser descrita como um instrutor na 
mesma frequência de onda do grupo ou de membros do 
grupo. Em geral surge do tratamento dos participantes 
como indivíduos, interessando-se por eles, observando 
e lembrando-se de detalhes, relembrando fatos comuns 
com um toque de humor ou compartilhando uma história.

O instrutor pode, com cuidado, revelar coisas sobre si 
mesmo que venham a ajudar a construir uma boa relação 
e confiança – por exemplo, identificando pontos em 
sintonia com os participantes.

Muitos instrutores são instintivamente bons na construção 
de boas relações com certos tipos de grupos ou 
indivíduos, mas a verdadeira habilidade está no ser capaz 
de fazer isso com todo tipo de grupos e participante.

Modelos teóricos adequados serão utilizados para 
ajudar os participantes a extraírem o sentido de sua 
experiência no programa e a reconhecerem o potencial 
disponível de aprendizado pessoal.

QUANDO BEM UTILIZADOS:

• Auxiliam na aprendizagem.
• Reforçam pontos identificados nas discussões, 

reflexões e análises em grupo.
• Ajudam a extrair significados ou a relacionar os 

aprendizados com outras situações ou experiências. 
• Auxiliam na progressão gradual, na lembrança, 

no planejamento de ações e na transferência de 
aprendizados.

18.
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FOCO NO ‘INDIVÍDUO’ E NO 
‘INDIVÍDUO COMO PARTE DE UM 
GRUPO’ 

4

Mesmo enquanto os instrutores trabalham com grupos 
pequenos, a aprendizagem na Outward Bound foca no 
indivíduo. Os participantes partem de pontos diferentes e têm 
experiências pessoais diferentes. O aprendizado é individual e o 
objetivo é que todos saiam com algo que sirva para si.

Instrutores procuram desafios para serem colocados em 
momentos oportunos para cada indivíduo, de modo a aumentar 
o comprometimento..

HÁ UMA EXPECTATIVA DE QUE OS INSTRUTORES:

• Conhecerão os indivíduos do grupo para além de seus 
nomes, dentro do intervalo de tempo do programa. 

• Terão conversas individuais (informais) com os participantes.
• Buscarão, após formarem suas próprias primeiras impressões, 

informações adicionais relevantes (além das informações 
médicas).

• Serão capazes de descrever para outras pessoas da equipe 
os indivíduos no seu grupo no contexto do curso.

INSTRUTORES DEVEM ESTAR ATENTOS PARA: 

• Ajudar a criar uma experiência emocional que tenha impacto 
e que seja memorável para cada indivíduo.

• Encorajar e motivar os participantes adequadamente.
• Identificar as virtudes e fraquezas de cada indivíduo e ajudá-

los a atingir seu potencial máximo.
• Alocar níveis de responsabilidade apropriados, elogiar e 

fornecer feedback aos indivíduos durante o programa. 
• Envolver todos os indivíduos e potencializar suas capacidades 

durante o programa.

REFLEXÃO / PERGUNTAS 
DIRIGIDAS / FEEDBACK 
CONSTRUTIVO / FACILITAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE 
APRENDIZADOS E PLANOS DE 
AÇÃO

5 6

O objetivo é encorajar os participantes a refletirem 
sobre a aventura e as experiências do programa e a 
considerarem seus sentimentos e emoções relativos a si 
mesmos, aos outros e ao ambiente ao redor, mantendo 
a conexão com os objetivos de aprendizagem. Esses 
processos são integrais ao programa e ocorrem de 
maneira contínua. 

ABORDAGENS ADEQUADAS INCLUEM:

• Utilizar perguntas dirigidas e abertas aos indivíduos 
e ao grupo, visando auxiliar o comprometimento.

• Usar métodos criativos e ativos (arte, teatro, 
encenação), que podem ser excelentes meio 
de reflexão e comunicação, além de serem mais 
envolventes do que abordagens mais formais de 
salas de aula.

• Usar perguntas mais elaboradas para evitar repetir 
clichês e jargões.

• Fazer referência às experiências prévias e questões 
aprendidas no programa, à contextualização 
(framing) e às considerações iniciais (front loading).

• Buscar estabelecer relações entre pontos chaves do 
programa e a vida do participante fora e além dele 
(transferência de aprendizados).

A transferência dos aprendizados e a conexão com 
outras situações do programa ou das atividades é 
um componente central do trabalho do instrutor. O 
processo estará presente desde o início da jornada e é 
essencial na utilização do método Outward Bound de 
aprendizagem experiencial.

O programa só terá relevância para além das novas 
experiências vividas se transcender a elas, de modo que 
os valores e comportamentos associados se tornem 
hábitos.

Planos de ação agem como reforço dos aprendizados. 
Também funcionam como evidências tangíveis de 
boas intenções que podem ser úteis a outras pessoas 
interessadas como professores, profissionais de 
treinamento ou gestão, e pais.

ESPERA-SE QUE TODO PARTICIPANTE SAIA 
COM UM PLANO DE AÇÃO TANGÍVEL. ESSE 
PLANO DEVERÁ:

• Refletir a experiência individual e os aprendizados do 
participante no programa.

• Estar relacionado a momentos mágicos, memoráveis   
/ emocionais.

• Estar ligado a objetivos de aprendizagem, metas ou 
resultados.

• Estar vinculado aos registros da experiência refletida 
no próprio participante.

• Ser factível.

20.
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ESSE ASPECTO DO NOSSO TRABALHO 
É PARTICULARMENTE IMPORTANTE 
PORQUE: 

• Algo especial acontece com o participante 
quando passa um tempo prolongado na natureza.

• É de nossa responsabilidade facilitar e nutrir a 
experiência especial que os participantes têm na 
natureza em suas jornadas Outward Bound.

• As pessoas estão perdendo a oportunidade de 
vivenciar na natureza diversão não estruturada. 
Ao tornarmos isso possível, contribuímos não 
apenas ao desenvolvimento do participante, mas 
ao bem do ambiente em geral. 

22.

LIDANDO COM O AMBIENTE 
NATURAL
Incluímos conscientemente abordagens de 
educação ambiental em nossos programas. 
Isso complementa nosso trabalho de ajudar 
os participantes a entenderem melhor sobre 
si mesmos, sobre como trabalham com outras 
pessoas e sobre como se encaixam no seu 
ambiente mais amplo.

Esse propósito explícito é apoiado por nossa 
abordagem em atingir aprendizados através da 
aventura autêntica, na qual os participantes são 
imersos no ambiente natural. Sem contato com a 
natureza, não seríamos Outward Bound.

Ao utilizarmos o “ambiente natural” seguimos 
os passos descritos no diagrama à esquerda. 
Isso é feito de maneira inclusiva, permeando 
cada programa para que possamos: mergulhar 
as pessoas no ambiente natural, incrementar 
seu conhecimento, desafiar seus valores e 
comportamentos e transferir os aprendizados às 
suas vidas e a seus próprios ambientes.

IMERSÃO

Através de jornadas e 
atividades, mergulhamos e 
estabelecemos conexões 

sensoriais com a natureza e 
com nossos participantes.

CONHECIMENTO

Aumentamos o 
conhecimento de nossos 
participantes através das 
experiências, explicações 

e questionamentos.

EXPLORANDO VALORES 
E COMPORTAMENTOS

Por meio de debates e 
reflexões, encorajamos os 

participantes a examinarem 
seus próprios valores e 

comportamentos pessoais.

TRANSFERÊNCIA

Ajudamos o participante a 
identificar oportunidades 

na vida onde possam 
aplicar seus novos valores 

e comportamentos.
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82%

EFICÁCIA
COMO SABEMOS QUE OS 
PROGRAMAS OUTWARD 
BOUND ENTREGAM 
RESULTADOS SIGNIFICATIVOS?

Muitas escolas Outward Bound mundo afora trabalham 
com especialistas reconhecidos e independentes para 
avaliar e aprimorar a eficácia dos programas oferecidos. 

Exemplos de pesquisas realizadas ao redor do mundo 
demonstram claramente benefícios dos programas 
Outward Bound:

Durante 2017-2018 a Outward Bound do Reino 
Unido utilizou a Escala de Resiliência* para medir 
as mudanças na capacidade de jovens em se 
adaptar positivamente aos desafios e mudanças 
após completarem um curso Outward Bound.

A ESCALA MEDE CINCO CARACTERÍSTICAS 
DISTINTAS DE RESILIÊNCIA:

Propósito, perseverança, equanimidade (viver com 
aceitação e equilíbrio), autonomia e autenticidade (saber 
quem você é).

As avaliações demonstram que após participarem de 
um programa Outward Bound os jovens melhoram sua 
habilidade em se recuperarem de situações adversas 
e em aprenderem com as dificuldades. Ao final de 
um curso de 5 dias, 58% dos alunos aumentaram 
sua pontuação em resiliência; após seis meses, 41% 
registravam pontuação aumentada.

Ao final de um curso Skills for Life Award (honraria 
de competências para a vida), 82% dos participantes 
aumentaram sua pontuação. Para 64% deles o aumento 
se mantinha após seis meses. Em nova avaliação após 
doze meses, descobrimos que a melhora se mantinha. 

ESTUDO DE CASO
THE OUTWARD BOUND TRUST (Reino Unido)

 *A Escala de Resiliência é um questionário psicométrico utilizado para mensurar com 
precisão a resiliência. Para maiores informações, visite www.resiliencecenter.com.

RESILIÊNCIA

CURSO DE 5 DIAS

CURSO SKILLS FOR 
LIFE AWARD
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Desde 2015 a Outward Bound Hong Kong utiliza 
um sistema de avaliação desenvolvido em conjunto 
com o Dr. Jim Sibthorp da Universidade de Utah 
(EUA).

Os participantes completam questionários específicos 
pré-curso para os resultados desejados com o programa.

Ao final da jornada, respondem a outro questionário 
que permite ao sistema gerar um “tamanho do efeito” 
para os resultados. Cada programa tem 3 ou 4 objetivos 
específicos selecionados entre: Compaixão, Resiliência, 
Autorresponsabilidade, Pensamento Lateral, Trabalho em 
Equipe, Respeito e Autoestima.

A medição do “tamanho do efeito” é amplamente 
utilizada em pesquisa educacional e quantifica o 
impacto de uma intervenção específica – neste 
caso, um programa na Outward Bound Hong Kong. 
Resumidamente, ela quantifica as melhorias naquele 
quesito, comparado com um participante que não 
frequentou a jornada.

Os tamanhos de efeito que a OBHK gera através 
de seus programas são significativos. Por exemplo, o 
diagrama mostra os tamanhos de efeito medidos no 
curso “Classic Achievers” em 2017. A média de 0,43 para 
tamanho de efeito em programas genéricos de aventura 
ao ar livre foi gerada por uma meta-análise de todas as 
intervenções, conduzida por John Hattie.

A cada ano a Outward Bound Canadá atende 
mais de 3.000 jovens. Ao final de sua experiência, 
todos os participantes completam uma avaliação 
pós-curso que irá orientar o desenvolvimento 
de programas e os relatórios do curso e dos 
impactos gerados.

A OBC conduziu três estudos de impacto nos últimos 
seis anos. Esses estudos demonstram um alinhamento 
significativo entre os objetivos básicos de aprendizagem 
dos programas – melhora da autoconfiança, 
empoderamento e aumento na resiliência – e o que os 
alunos relatam ao final do programa.

ESPECIFICAMENTE:

• Fortalecimento da resiliência, ou habilidade em 
se adaptar positivamente a condições adversas, 
demonstrando aumento no nível de determinação e 
confiança.

• Melhorias na compaixão, que envolve a habilidade 
de sentir as emoções de outros (empatia) e também 
a motivação para ajudar.

• Melhora na capacidade de fazer conexões, tais 
como desenvolver um senso de comunidade, de 
pertencimento a um lugar, e de restaurar a mente.

• Melhora nas habilidades de liderança, tais como 
solução de problemas, comunicação eficaz, trabalho 
em equipe e compaixão.

ESTUDO DE CASO
OUTWARD BOUND CANADÁ

ESTUDO DE CASO
OUTWARD BOUND HONG KONG 

14

8

12

6

10

4

2

RESILIÊNCIA CONECTIVIDADE LIDERANÇA

PRÉ PÓS

RESULTADOS DE PESQUISA 
RETROSPECTIVA PRÉ-PÓS CURSO DA 
OB CANADÁ, UTILIZANDO ESCALA 
LIKERT DE 5 PONTOS
(3 perguntas por categoria)
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Veja detalhes completos em: www.outwardbound.org.hk/pdfs/Outward-Bound-
Hong-Kong-Impact-Report-2018.pdf

Veja detalhes completos em www.outwardbound.org.hk/pdfs/Outward-Bound-
Hong-Kong-Impact-Report-2018.pdf
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Ao longo de sua história, a Outward Bound USA 
foi estudada, avaliada e analisada por centenas 
de pesquisadores acadêmicos e profissionais. 
Descobrimos e verificamos, através de pesquisas 
regionais e nacionais e projetos de avaliação, que 
após uma experiência Outward Bound a maioria 
esmagadora dos participantes acredita mais em 
sua habilidade em alcançar êxito, em assumir 
responsabilidade por suas ações, e tornaram-se 
líderes em suas comunidades.

Em 2017, a Outward Bound USA lançou o Laboratório 
de Aprendizagem Profissional, conhecido por The Lab. 
Seu trabalho principal é identificar as melhores práticas, 
baseadas em pesquisas, voltadas ao desenvolvimento de 
caráter e traduzi-las em desenvolvimento profissional 
para instrutores da Outward Bound.

Os resultados obtidos são medidos em um sistema 
que avalia o impacto das práticas educacionais sobre 
os participantes atendidos por nós. Os currículos 
de aprendizagem profissional são desenvolvidos de 
modo que todo instrutor adquira as melhores práticas 
rapidamente, com entendimento profundo de sua 
importância na experiência de aprendizagem do 
participante.

EM BREVE A OUTWARD BOUND USA TERÁ 
ACESSO A:

• Pesquisa aprimorada e acessível para auxiliar o 
treinamento de instrutores de campo e staff.

• Pesquisa aprimorada e acessível para subsidiar 
iniciativas de arrecadação de fundos e 
desenvolvimento de parcerias externas.

• Melhorias nos resultados para os diversos tipos de 
programas.

A formação do caráter, central ao nosso processo 
de ensino e aprendizagem desde sua concepção, 
é um grande diferencial da Outward Bound no 
campo da educação.

ESTUDO DE CASO
OUTWARD BOUND USA
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Sede:
Outward Bound Brasil
Avenida Nove de Julho, 5519
Conjunto 71
01407-200 São Paulo – SP
BRASIL

outwardbound.org.br 
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