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Resumo 

Esta publicação eletrônica constitui o resultado 2.2. “Estudo sobre Aprendizagem Cultural e 
Inclusão Social de Migrantes na Europa” do projeto “Uma Nova Abordagem de 
Aprendizagem Cultural para a Promoção da Inclusão Social de Migrantes e Refugiados 
(NEST)”. 

O NEST é um projeto de 36 meses (01 de dezembro de 2019 – 30 de novembro de 2022), 
cofinanciado pelo Programa Erasmus + (KA3) da União Europeia e implementado pela ANCE 
N.G.O. (GR), DIMITRA Education & Consulting (GR), L.E.S.S. (IT), KMGNE (DE) e UPT (PT). O 
projeto NEST procura melhorar a integração de migrantes e refugiados nas culturas de 
acolhimento, aplicando uma abordagem direcionada à aprendizagem cultural. 

Para tanto, este estudo fornece a base para o desenvolvimento das próximas atividades do 
projeto NEST. Mais especificamente, visa: a) dotar a parceria de conhecimento para 
informar o desenvolvimento de seus produtos; b) transferir conhecimento entre os atores e 
stakeholders relevantes que atuam no campo da integração; e c) fornecer informações e 
conhecimentos concretos aos formuladores de políticas em todos os níveis que os ajudarão 
a construir políticas mais eficazes e sustentáveis. 

A elaboração do estudo baseou-se na pesquisa realizada para o projeto que compreendeu 
duas partes distintas mas complementares: 

A primeira parte foi o estudo documental que forneceu uma visão geral da situação atual 
dos refugiados e migrantes em 4 países (Grécia, Itália, Portugal, Alemanha), e propôs que a 
educação cultural pode promover o diálogo intercultural, prevenir a xenofobia e a 
radicalização e, portanto, contribuir para participação ativa de migrantes e refugiados nas 
sociedades de acolhimento. Além disso, mapeou sistematicamente o panorama educacional 
europeu e explora as várias práticas e ferramentas disponíveis sobre educação cultural, 
incluindo uma coleção de boas práticas nos países parceiros do projeto NEST (Grécia, Itália, 
Portugal e Alemanha). 

A segunda parte envolveu diretamente os migrantes/refugiados e consistiu em dois 
inquéritos de investigação primários: um inquérito dirigido aos migrantes/refugiados e outro 
dirigido aos profissionais de educação que trabalham com este grupo-alvo nos países 
parceiros. 

As questões do inquérito foram cuidadosamente construídas para serem simples mas 
elucidativas sobre as experiências subjetivas das populações migrantes e refugiadas 
relativamente à sua integração nas sociedades de acolhimento, com foco na cultura e na 
participação cultural, bem como nos desafios percebidos por elas e pelos os educadores com 
quem estão em contato próximo e que conhecem suas experiências em primeira mão. O 
tamanho da amostra consistiu em 370 migrantes/refugiados e 45 profissionais de educação 
da Grécia, Alemanha, Itália e Portugal. Os dados foram coletados por meio de questionários 
online e entrevistas presenciais realizadas com a ajuda de mediadores culturais em todos os 
países parceiros entre março de 2020 e outubro de 2021. 

A análise dos resultados da pesquisa complementa os insights obtidos com o estudo 
documental sobre integração e educação cultural, bem como os da coleção de melhores 



   

 

práticas atuais, e forneceu à parceria NEST conhecimento para informar o desenvolvimento 
de seus resultados e o desenvolvimento do curso 'Aprender & Misturar'. Finalmente, a 
pesquisa NEST dissemina conhecimento sobre programas de aprendizagem e integração 
cultural na Europa e oferece a possibilidade para operadores, tomadores de decisão e o 
público em geral aprender mais sobre práticas positivas e inovadoras direcionadas a 
refugiados e requerentes de asilo. 

 


