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KEO... O SATÉLITE PORTADOR DAS ESPERANÇAS DO MUNDO
Escolhido pela UNESCO como o « Projeto do século XXI »

UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA EXCEPCIONAL

Qual é afinalidade do projeto KEO ?

A finalidade do projeto KEO consiste em realizar uma radiografía da comunidade humana  graças aos 
pensamentos de nossos contemporâneos “fracos, poderosos, ricos ou desfavorecidos” de todas as culturas. 
Esta radiografia nos permitirá de lançar um debate internacional sobre o mundo que juntos queremos 
construir a partir de hoje.

Seu princípio ? 

Por volta de 2013/14, o satélite KEO será lançado ao espaço para efetuar um longo vôo ao redor do planeta 
Terra, onde aterrizará, são e salvo, daqui a vários milhares de anos, trazendo aos nossos distantes descendentes 
todas as mensagens e testemunhos que todos nós estamos convidados a lhes deixar.

Como participar ?

Há vários meses, cada habitante da Terra, está convidado gratuitamente, como representante da espécie 
humana, a “tomar a palavra”. De fato, todos nós dispomos de quatro páginas de liberdade sem qualquer forma 
de censura para escrever nossas mensagens que, embarcadas a bordo do satélite KEO, darão testemunho de nós 
mesmos e manifestarão nossos desejos e aspirações aos nossos distantes descendentes. Ele dispõe de 1 linha 
até 4 páginas de liberdade sem censura, para escrever sua mensagem que será levada pelo satélite KEO.

Qual seu interesse a longo prazo ? 

Levar o testemunho dos Homens de hoje aos nossos descendentes daqui a milhares de anos como uma página 
infalsificável da história da Humanidade do século XXI e como um presente arqueológico.

Qual seu interesse a curto prazo ?

• Oferecer a cada um de nós um espaço de liberdade e de reflexão para testemunhar sua singularidade e suas 
esperanças.

• Associar o corpo docente e os estudantes de todos os países e culturas a um projeto educativo que une 
ciências, tecnologia e humanismo.

• Pôr em livre acesso na Internet, após o lançamento de KEO no espaço, todas as mensagens conservando o 
anonimato de seus autores.

• Realizar, desde o lançamento de KEO no espaço, cartografias de significado e conteúdo graças às técnicas 
mais sofisticadas de tratamento informático da linguagem. 

• Comunicar os resultados das análises efetuadas à mídia , às ONGs, ao governo e lançar um debate 
mundial e universal para construir desde então, um mundo mais humano entre nós.

Seu reconhecimento internacional ?

KEO beneficia de uma cobertura excepcional na mídia do mundo inteiro, do apoio da Federação 
Internacional dos Direitos Humanos, da UNESCO, da rede de Embaixadas da França… Sua metáfora transcede 
todas as culturas e confissões: mensagens de mais de 200 países em 80 línguas já chegaram à KEO. 

KEO ?

Repensar o mundo de hoje…testemunhando para nossos distantes descendentes
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UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA EXCEPCIONAL

A medida que avança sua difusão no mundo, muitos foram os professores que encontraram em KEO um 
excelente material de trabalho em classe que permite desenvolver projetos pedagógicos 
interdisciplinares. De fato, com o KEO, os professores podem explorar com seus alunos, questões 
científicas, tecnológicas, sociais, humanistas e filosóficas que podem ser adaptadas a todos os níveis 
escolares. 

Um guia pedagógico KEO foi elaborado graças às experiências educativas de professores de 
culturas e línguas diferentes, bem como de níveis de educação distintos. Este instrumento 
pedagógico responde assim a uma demanda dos professores que desejam empreender com seus alunos 
uma ação educativa à partir de KEO mas também à propô-la aos professores que ainda não ouviram 
falar de KEO.

A partir deste guia, divulgado em estabelecimentos escolares de vários países, os professores poderão 
enviar a KEO as mensagens vindas de suas classes inteiras. 

KEO: um instrumento pedagógico único.

KEO é um instrumento pedagógico excepcional pois facilita o trabalho dos professores lhes permitindo, 
independentemente de sua disciplina e de seu nível de ensino, o desenvolvimento de enfoques 
interdisciplinários inovadores afim de :

�� Ajudar os estudantes e alunos a entender melhor o mundo de hoje em sua globalidade e com 
novas aberturas de leitura,

�� Suscitar neles uma reflexão sobre as sociedades humanas e em particular sobre a sua,

�� Desenvolver suas capacidades de análise crítica sobre temas de sociedade,

�� Despertar sua sensibilidade e preparar os alunos e estudantes em seu papel de futuro cidadão, 
lhes concientizando que eles são os ancestrais de seus distantes descendentes e que eles têm 
uma responsabilidade para com eles,

�� Relacionar a fantasia do projeto com os temas de sociedade afim de gerar reflexões 
confrontando o sonho e a realidade do cotidiano,

�� Mostrá-los que a arte, a beleza e a poesia podem ter seu lugar ao lado das ciências, das 
tecnologias e dos debates de sociedade e da atualidade,

�� Preparar cada um a se sentir representante da espécie humana com todas as 
responsabilidades que se incumbem e que constituem a grandeza do ser humano.

�� Convidar cada um, professor, estudante, aluno ou pais de alunos, a escrever sua mensagem 
e enviá-la a KEO. De fato KEO frequentemente vem a ser um tema de discussão familiar.

Reunindo ciências, tecnologia, arte, humanismo e sonho, KEO se dirige a cada ser humano e 
desperta espontâneamente a curiosidade e o entusiasmo dos alunos e estudantes, independente da idade 
que tenham. Ninguém fica indiferente. 

Por que e como os professores são solicitados para desempenhar um papel fundamental na difusão 
do KEO ?

�� Informando seus alunos da existência do projeto KEO para lhes proporcionar a 
oportunidade de participar desta obra coletiva universal e histórica que lhes convida a 
reflexão

�� Realizando uma ação pedagógica interdisciplinar a cerca de KEO se desejam.
�� Convidando seus alunos a falar de KEO em sua família.
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O conteúdo do Kit pedagógico KEO : 

�� O kit pedagógico contém um jogo de suportes de comunicação destinados a facilitar uma ação global em 
um estabelecimento escolar (aulas, exposição, Feira de Ciências,…) : Guia pedagógico, CD-Rom contendo 
informações exaustivas sobre KEO, posters de KEO, fita de vídeo.

�� O guia pedagógico KEO « Reflexões pedagógicas para os professores », constitue o elemento essencial do 
Kit. Concebido à partir da experiência de numerosos professores, ele explicita a proeza técnica do satélite e 
os presentes arqueológicos que leva consigo. O guia descreve à partir destes presentes arqueológicos 
(relógio sideral, Biblioteca de Alexandria contemporânea, Galeria de mensagens, …), as pistas pedagógicas 
que se abrem aos professores e precisa como explorá-los para sensibilizar seus alunos.

Como obter o guia pedagógico KEO ?

Uma versão eletrônica do guia pedagógico e da cassete audiovisual podem ser carregadas 
gratuitamente no web site de KEO  < www.keo.org>

O Kit completo pode ser obtido unicamente para operações pedagógicas conjuntas financiadas por um 
patrocinador ou parceiro local de KEO que poderá assumir os custos de reprodução do Kit. Em troca, 
este mesmo poderá utilizar o logotipo de KEO em suas próprias comunicações.

Alguns testemunhos de professores que realizaram uma iniciativa pedagógica sobre KEO :

« (…) A todos os professores da Terra, KEO representa uma bela experiência para viver com seus 
alunos. Você não os verá mais da mesma forma. Nem eles os verão com os mesmos olhos ! »
Professora de Química - Montreal

« (..) Quanto ao que trouxe KEO à minha classe, eu diria “sonho”.
Foi muito fácil de estudar com eles acrósticos ou geografia tendo KEO como apoio porque as crianças 
se deram conta que estavam participando de um projeto de grande envergadura, como se fossem 
adultos, e em algo de verdadeiro e mágico ao mesmo tempo (minha mensagem vai partir com o foguete 
Ariane!). E a turma ficou tão entusiasmada que, quando recebi uma inspeção na semana passada, a 
inspetora encarregada foi me dizendo: "Adeus Professora, continue fazendo seus alunos sonharem ! 
(…) »
Professora de 2ª série primária – Iha da Reunião

« Queria informar-lhes até que ponto meus alunos e eu nos entusiasmamos com o projeto KEO. A tal 
ponto que vamos fazer de KEO nosso projeto tecnológico para os próximos 3 meses. (…). Acho o 
conceito do seu projeto KEO genial e estou muito orgulhosa de poder promovê-lo o quanto posso para 
as pessoas ao meu redor (…) »
Professora de inglês – Quebec- Canadá

« O projeto KEO é um sucesso ! Nós lhe apoiamos em 100%. Nós e nossos colegas de trabalho 
apreciamos muito o fato de poder dar as crianças carentes o direito à palavra. Em nosso mundo, nós 
deixamos muito de lado as crianças pobres (…). Agradecemos as pessoas que como você trazem a este 
mundo cruel a simpatia e o bem-querer.(…). Obrigado por nos terem dado esperança »
Um grupo de professores de Clermont-Ferrant - França

« Bom dia, é com orgulho e emoção que venho lhes dizer que acabo de me inscrever como ‘ keonauta’. 
Eu considero uma grande honra o fato de poder participar deste sonho de Ícaro. Enviei esta tarde 
mesmo com o título de « Amem o Amor ». Eu sou professor de filosofia em um CEGEP (Colégio Geral 
de Ensino Profissional) e pretendo integrar seu Website em minha aula de janeiro 2002 que se intitula 
« o Ser Humano ». Quero que meus alunos possam se referir na análise que farão de alguns autores 
tratando das diferentes concepções do Ser Humano.. Dispondo de uma sala de aula com acesso à 
Internet, fico feliz de ter descoberto seu Website e espero que a recepção dos alunos seja positiva e que 
venha a ser uma bela aventura pedagógica »
Professor de filosofia – Canadá

http://www.keo.org/

