
 

 

CONTACTO Giselle Prado 
Responsable de Comunicación OEI 
Argentina 
gprado@oei.org.ar 
(+54) 9 11 3634 6319 

 

Nota de prensa  
 

A "Experiência Elkano" enfrentará os grandes desafios de 
hoje através da primeira viagem à volta do mundo 

• Consistirá numa viagem virtual com 10 perguntas para voltar à viagem de Magalhães 
/ Elkano no século XVI 
 

• E no painel virtual de 16 de Setembro, quatro peritos debaterão a construção de uma 
consciência planetária 
 

Buenos Aires, 7 de setembro de 2021.- Con motivo Por ocasião do Dia da Diáspora 

Basca, que será celebrado amanhã, quarta-feira 8 de Setembro -coincidindo com a 

chegada de Nao Victoria a Sevilha em 1522-, Etxepare Euskal Institutua, a Fundação 

Elkano, A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e a Delegação de Euskadi 

na Argentina-Mercosul lançaram a "Experiência Elkano", um projecto transoceânico 

que, por um lado, consistirá na viagem virtual "La primera vuelta al mundo" e 10 

perguntas para voltar ao século XVI, que podem ser visitadas a partir de amanhã nesta 

ligação; e, por outro lado, o diálogo virtual '500 anos: La construcción de la conciencia 

planetaria", que terá lugar a 16 de Setembro, com a participação de quatro especialistas 

de diferentes disciplinas: Álvaro Aragón (professor associado do Departamento de 

História Medieval, Moderna e Americana da UPV/EHU), Nelson Aguilera (antropólogo 

da Universidade Austral do Chile), María Amelia Mellado (antropóloga da Universidade 

Austral do Chile) e Julieta Gaztañaga (Instituto de Ciências Antropológicas, Faculdade 

de Filosofia e Literatura da Universidade de Buenos Aires). A reunião será moderada 

pelo coordenador do projecto da Fundação Elkano, Rafael Zulaika, e terá tradução 

simultânea para basco e português, e o público poderá participar no evento inscrevendo-

se através deste formulário.   

Desafios humanos  

500 anos após a primeira circum-navegação da Terra, os peritos acima mencionados 

reflectirão sobre as mudanças que a viagem implicou e a sua relação com os grandes 

desafios globais da actualidade, tais como as alterações climáticas, os fluxos 

migratórios, o multiculturalismo e a globalização, entre outros.    

Fá-lo-ão através de uma viagem virtual baseada em perguntas e respostas sobre a 

viagem de Magalhães e Elkano, que marcou o início da primeira globalização e a 

descoberta da alteridade.  Entre outras, serão discutidas questões como as narrativas 

históricas que diferentes culturas contribuíram para a primeira viagem à volta do mundo; 
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um olhar contemporâneo sobre o impacto deste marco histórico da globalização inicial 

em áreas como a economia, a ciência, o interculturalismo ou os direitos humanos, ou 

as mudanças que vivemos nestes 500 anos e os desafios que os seres humanos 

enfrentam hoje, entre outras questões, serão abordados.   

A "Experiência Elkano" é o resultado de um acordo de colaboração entre o Etxepare 

Euskal Institutua, a Fundação Elkano, a Organização dos Estados Ibero-americanos 

(OEI) e a Delegação de Euskadi na Argentina-Mercosul, por ocasião da comemoração. 

 

Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização dos Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 

organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. 

Atualmente tem 23 Estados membros, contando com 18 escritórios nacionais, além da 

Secretaria-Geral sediada em Madri. 
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