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INTRODUÇÃO
No ano de 2013, após o meu Curso Avançado, pensei em diversos temas
para abordar em meu projeto de Insígnia da Madeira. Eram muitos os assuntos de
meu interesse... Contudo, após um primeiro projeto frustrado, e depois de profunda
reflexão, percebi que o tema de meu projeto, dada a dedicação que ele exigiria,
deveria representar algo intrínseco a mim, a minhas paixões, então após minha
participação no Jamboree Mundial do Japão em 2015, veio a ideia: aliar duas grandes
paixões de minha vida, viagens e escotismo, e criar um blog onde eu pudesse
expressar para todos essa sensação que me acompanha desde que saí do Jamboree
do Japão: somos todos mais do que irmãos – somos partes essenciais de um só
mundo, o mundo escoteiro.
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JUSTIFICATIVA
Ao longo do tempo, percebi que por mais que os jovens saibam que o
Escotismo é uma Fraternidade Escoteira Mundial, essa sensação só passa a existir
dentro da gente quando saímos de nossa região escoteira e começamos a participar
de eventos nacionais, pan-americanos, mundiais... Senti a necessidade de trazer
para o público um pouco dessa sensação por meio de fotos, vídeos, palavras,
momentos meus e de pessoas que já tem alguma experiência nesse sentido para
que, além de podermos compartilhar com outras pessoas essa incrível sensação,
possamos motivar os escoteiros a viajarem cada vez mais, descobrindo outros
mundos e, principalmente, descobrindo mundo afora que existe um verdadeiro mundo
escoteiro.
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OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo do projeto é mostrar para o público, escoteiro ou não, via internet
(site/blog), que o Escotismo é verdadeiramente uma fraternidade mundial e, hoje, é o
maior movimento mundial de jovens. Mostrar a todos que este mundo escoteiro tem
um ideal comum de valores e, munidos deste ideal, podemos causar verdadeiro
impacto no mundo em nossa volta – e somando o mundo em volta de um escoteiro
brasileiro ao mundo em volta de um escoteiro polonês, americano, caicoense,
gaúcho, tailandês, teremos, então, um mundo inteiro impactado por valores
escoteiros.
Objetivos específcos


Inspirar escoteiros do Brasil todo a viajarem mais e buscarem seus irmãos
escoteiros pelo mundo.



Inspirar escoteiros do Brasil a participarem dos eventos escoteiros nacionais e
internacionais, associando, em suas vidas, escotismo e trocas culturais,
sociais, vivências, enfim, o enorme aprendizado que uma viagem pode
proporcionar a um escoteiro.



Informar ao público não escoteiro que estamos presentes no mundo todo e que
buscamos um mundo melhor para todos.

Concentrar num único local diversas informações que possam ser úteis aos
escoteiros que pretendam viajar para quaisquer eventos escoteiros nacionais ou
internacionais.
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METODOLOGIA
Grande parte do conteúdo inicial (textos e fotos) foi produzido por mim.
Porém, a ideia é ter a ajuda de colaboradores no oferecimento de insumos para a
produção de conteúdo (entrevistas, relatos, fotos...), na edição e, sobretudo, no apoio
tecnológico necessário para a criação/manutenção de um site/blog, de um perfil no
Instagram

(@mundoescoteiro1907)

e

um

canal

no

Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCYeH3qbuXJUOTh1qaYD6EPw) (lançados mais
recentemente, em 19/11/2017). Todo o conteúdo será produzido a partir de pesquisas
na Internet (sites de viagens e de escotismo em diversos países), das minhas viagens
e das viagens de amigos escoteiros.
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PRODUTO
Blog: Mundo Escoteiro
http://mundoescoteiro.blog.br/

Figura 1: layout da parte superior da página inicial do blog
Na parte superior da página inicial, a cada vez que o visitante entra, aparece
uma diferente foto em algum local escoteiro e/ou com alguns escoteiros do mundo, e
na parte de baixo da foto há o nome do blog e a frase de chamada: “Somos um só
mundo… O mundo escoteiro!”.
Logo abaixo, aparece o conteúdo da página inicial do blog – que é composto
sempre pela seguinte sequência:
1) Diferentes abas/categorias dispostas lado a lado – elas dividem o conteúdo do
blog tornando mais fácil a busca por assuntos específicos, quais sejam: Início
– Eu viajo... – Tu viajas? – Eles e elas viajam – Escoteiros no Brasil –
Escoteiros no mundo.
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2) Posts: abaixo da palavra POSTS, está a última postagem e uma linha do
tempo que segue da postagem mais recente para a mais antiga
3) Lateral direita: na barra lateral (sidebar) encontra-se, logo acima, a descrição
de “quem sou eu” e uma breve apresentação para quem está chegando no
blog (neste espaço eu aviso que o blog é parte de meu projeto de Conclusão
do Nível Avançado na Linha Escotista). Abaixo do “Quem sou eu”, a barra
exibe informações úteis que facilitam a navegação no blog de forma prática e
organizada, como as mais recentes categorias em que há postagens, etc.
4) Abaixo, no rodapé, foi instalado um plug-in (um arquivo/software cuja função é
fornecer recursos/funcionalidades adicionais a um programa ou aplicativo) que
exibe, por meio de setas apontando para a esquerda e para a direita, diversas
fotos de momentos escoteiros meus tanto no Brasil quanto no mundo.

Figura 2: Conteúdo da página inicial do blog
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Entenda o Blog
Aviso aos navegantes: ao chegar no blog, é possível escolher entre navegar
apenas por meio da categoria “Início” – e acompanhar as postagens descendo a
barra de rolagem -, ou navegar entre as diferentes categorias.
Início
Aba que é a “home” do blog e apresenta em si todas as postagens em
sequência, da mais recente para a mais antiga. Num blog com poucas postagens é
uma boa aba para navegação, contudo, num blog com várias postagens, acredito que
seja uma aba mais indicada para quem está “degustando” o blog, ou seja, está
fazendo uma navegação rápida para ver se há algo ali que desperte seu interesse.
(ver figura 2).
Eu viajo...
A categoria “Eu viajo...” tem como descrição a frase “Minhas viagens
escoteiras”, e tem como foco expor narrativas, imagens, textos e quaisquer
informações que considere interessantes especificamente sobre as minhas viagens.
Posso dizer que funciona como “meu diário de bordo”.
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Figura 3: Categoria “Eu viajo...”
Tu viajas?
Esta aba é o espaço do leitor. Nela é possível fazer duas coisas que
permitem, a meu ver, uma valiosa interação com o leitor:
1) Avaliar o blog - espaço para receber as críticas e sugestões dos leitores para o

blog (em breve: estará disponível um formulário de avaliação)
2) Contribuir com conteúdo para o blog – muitos escoteiros do Brasil também tem

histórias interessantíssimas para contar de suas viagens escoteiras, este é o
espaço para conhecermos e compartilharmos essas aventuras (em breve:
estará disponível um formulário de contribuição).
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Figura 4: Categoria “Tu viajas?”
Elas e eles viajam
Nesta aba eu publico relatos (histórias, imagens, textos) de escoteiros que
viajam pelo mundo. Aqui é o espaço do(a) contribuinte – os textos serão de total
autoria dos(as) amigos(as) que decidirem contribuir com o blog, contando suas
aventuras pelo mundo escoteiro. Os leitores que tiverem histórias para contar
poderão entrar em contato comigo seja por e-mail, seja por redes sociais, seja pela
aba anterior, “Tu Viajas?”, e após o envio e aprovação do relato ele será publicado na
aba “Elas e eles viajam”.
Essa aba recebeu a primeira postagem em 19/11/2017 – vídeo de entrevista
com um jovem sobre o último Jamboree Nacional e suas perspectivas para o
próximo, veja imagem abaixo.
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Figura 5: Categoria “Elas e eles viajam?”
Escoteiros no Brasil
Esta aba tem como subtítulo a legenda “Somos mais de 100 mil no Brasil!” e
busca levar para o leitor um pouco das vivências escoteiras dentro do Brasil e
divulgar os eventos escoteiros nacionais, bem como informações úteis aos
interessados neles. A primeira postagem desta aba fala um pouco do nosso
MUTECO (Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica) e mostra como foi o evento
em minha UEL.
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Figura 6: Categoria “Escoteiros no Brasil”
Escoteiros no Mundo
Esta categoria tem como subtítulo a frase “Somos uma fraternidade mundial”
e busca apresentar diversas informações aos leitores de como o escotismo é
praticado nos mais distintos lugares do mundo, e divulgar os eventos escoteiros
internacionais (bem como informações úteis aos interessados neles). A primeira
postagem é sobre o Escotismo em Liechtenstein, um país pouco conhecido e que, a
despeito disso, já está vinculado a Organização Escoteira Mundial (WOSM) há alguns
anos.
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Figura 7: Categoria “Escoteiros no mundo”
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CONCLUSÃO
Este projeto representa hoje em minha vida um espaço de aprendizado
constante. Foi um desafio vencer minhas enormes limitações tecnológicas (obrigada
tutor perfeito!) e sobretudo é um desafio constante manter a produção e publicação
de conteúdo – que almejo ser, no máximo, quinzenal. Já tenho bastante conteúdo
produzido guardado, apenas esperando para ser editado e postado, e já tenho
também amigos, sobretudo membros juvenis, com relatos em mente a serem
publicados, o que me inspira a seguir em frente com o projeto e, acima de tudo,
mostra que estou no caminho certo – aquele em que fazemos algo que amamos (no
meu caso escrever, compartilhar vivências) e no qual encontramos parcerias
dispostas a caminhar conosco.
Acredito que o blog, e agora o canal e o perfil no Instagram, serão de grande
utilidade para escoteiros que já fizeram suas viagens escoteiras e sentiram na pele a
emoção de fazer parte desse movimento mundial. Contudo, acredito que maior ainda
será a contribuição deste blog para aqueles que sonham com o momento em que irão
pela primeira vez a um evento escoteiro internacional, mostrando-os a indescritível
felicidade e o imenso valor de participar de um evento assim e descobrir que estamos
mesmo unidos pelo ideal comum que nossa promessa representa, formando um só
mundo escoteiro.
“Escoteiros do mundo, agora irmãos.”
Robert Baden-Powell
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