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Resumo 
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professores. O estudo conclui que, embora muitas vezes não exista suporte 
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consideração a utilização da língua em contexto e as afirmações «sou 

capaz» e a formação de professores inclui referências ao QECR. No entanto, 
um impulso renovado seria benéfico para aumentar a eficácia do QECR. 
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SUMÁRIO 

Introdução 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) foi concebido pelo 

Conselho da Europa para assegurar unidade em matéria educativa e cultural entre os 

seus Estados-Membros no que diz respeito à aprendizagem de línguas estrangeiras, de 

forma a promover a transparência e a coerência no ensino e na aprendizagem de 

línguas modernas na Europa. O QECR foi oficialmente publicado em 2001 e 

disponibiliza um quadro geral que indica o que é necessário que os estudantes de 

línguas aprendam para poderem utilizar eficazmente uma língua estrangeira na 

prática. Desse modo, o quadro cria uma base comum para as qualificações, para os 

manuais, para a avaliação e para as orientações ou programas de aprendizagem de 

línguas nos Estados europeus1. O QECR tem por base uma abordagem orientada para 

a ação no que diz respeito à aprendizagem e à utilização das línguas. Este quadro 

inclui seis níveis de competência para a aprendizagem de línguas estrangeiras. Para 

além de procurar facilitar a comparabilidade entre países (com base num quadro 

conceptual partilhado para a aprendizagem de línguas), o QECR pretende igualmente 

respeitar as tradições e os sistemas nacionais no que diz respeito aos níveis de 

competência linguística. 

 

Em 2008, foi publicada a Recomendação do Comité de Ministros aos Estados-Membros 

sobre a utilização do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) 

do Conselho da Europa e a promoção do multilinguismo, com o objetivo de convidar os 

Estados-Membros a aplicarem o QECR nos seus sistemas educativos e a promoverem 

o multilinguismo. Esta recomendação aconselha os governos dos Estados-Membros a 

terem em consideração a sua Constituição, o seu sistema educativo e as 

circunstâncias nacionais, regionais ou locais na aplicação do QECR e na promoção do 

multilinguismo. No que diz respeito a esta aplicação, são descritas as seguintes 

medidas (enquadradas em «princípios gerais» e «medidas específicas»): 

 

 A) Princípios e medidas gerais a serem aplicados pelas autoridades 

responsáveis pelo ensino de línguas ao nível nacional, regional e local, que incluem 

a criação de condições para assegurar uma utilização eficaz do QECR. Estas 

condições devem incentivar a cooperação, tanto entre as instituições de ensino, 

como entre os Estados-Membros. Além disso, estas condições devem ainda 

garantir o reconhecimento mútuo de qualificações ao nível linguístico e a 

orientação para a aprendizagem de línguas, com o objetivo de manter e 

desenvolver o multilinguismo entre os cidadãos europeus. Estas condições devem, 

sobretudo, incentivar os professores, os programas de formação de professores, os 

estudantes, os responsáveis pela administração escolar, os autores de cursos, de 

programas e de manuais escolares, bem como os órgãos de avaliação a aplicar o 

QECR e a respetiva abordagem subjacente, baseada em competências e orientada 

para o estudante e para a ação, nas abordagens ao ensino e à aprendizagem de 

línguas estrangeiras.  

 

 B) Medidas específicas destinadas à definição de políticas, à elaboração de 

programas e manuais escolares, à formação de professores e à avaliação: 

as autoridades nacionais, regionais e locais responsáveis pela educação que 

decidem utilizar o QECR são incentivadas a assegurar uma utilização adequada e 

coerente do quadro, assumindo a responsabilidade de facilitar e coordenar a 

                                                 
1  Conselho da Europa, Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, Ensino, 

Avaliação, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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cooperação entre todas as partes interessadas relevantes envolvidas no ensino de 

línguas. Uma das medidas consiste em incentivar todos os responsáveis pela 

definição de políticas linguísticas e os administradores escolares a garantirem 

unidade nos objetivos linguísticos e a promoverem a sensibilização para as 

competências linguísticas e para a utilização das línguas no ensino. As instituições 

de formação de professores de línguas devem ser incentivadas a utilizarem 

eficazmente o QECR nos seus programas de formação. Além disso, os autores de 

manuais têm de ser incentivados a considerarem os aspetos do QECR na 

elaboração de manuais de ensino de línguas. O mesmo é pedido aos autores de 

testes, exames e avaliações de conhecimentos de línguas. 

 

Nos anos que se seguiram ao desenvolvimento e à publicação do QECR, surgiram 

críticas aos objetivos do quadro, à sua acessibilidade, à descrição e classificação de 

competências linguísticas, ao número de níveis de competência e à aplicação do QECR 

em testes de línguas. Tendo em conta a extensão do seu âmbito e apesar de quase 

todos os aspetos do QECR serem vulneráveis a sérias críticas, apenas um grupo 

relativamente reduzido de profissionais das línguas criticou o QECR por escrito. 

 

Já se registaram várias iniciativas da União Europeia no campo das línguas: 

projetos no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, a incorporação 

do QECR no formato do Europass e a elaboração do Inquérito europeu sobre 

competências linguísticas. O Conselho da Europa publicou documentos de orientação 

sobre como utilizar o QECR na prática:  

 

 Em 2009, o Conselho da Europa publicou o manual intitulado «Relating Language 

Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR)» (Relacionamento dos exames de línguas 

com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, 

Ensino, Avaliação). O objetivo do manual é ajudar os responsáveis por exames de 

avaliação a relacionarem os seus exames com o QECR através da elaboração de 

procedimentos para garantir esta relação. 

 O primeiro Inquérito europeu sobre competências linguísticas teve em 

consideração os níveis do QECR para identificar os níveis de competência de 

estudantes de catorze países europeus. Além de analisar os níveis de competência, 

este inquérito concluiu que, em catorze dos dezasseis sistemas educativos 

analisados, as autoridades centrais recomendaram ou tornaram obrigatória a 

utilização do QECR nas políticas de aprendizagem de línguas. 

 

Este estudo ajuda a perceber o grau de aplicação do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas nos países europeus. Este estudo oferecerá: 

 

 Uma análise das competências em línguas estrangeiras nos resultados de 

aprendizagem das qualificações ou dos certificados atribuídos no final do ensino 

secundário; 

 Um exame da utilização do QECR no ensino privado; 

 Uma avaliação da função social dos certificados de línguas. 

 

A ênfase está no primeiro objetivo. 

 

A análise incidiu em seis países (Suécia, França, Países Baixos, Hungria, Reino Unido 

(Escócia) e Áustria). Os critérios de seleção foram elaborados tendo em consideração 

as famílias de línguas, o alcance geográfico e outras características destes países. 

Além disso, a análise incidiu num único tipo de qualificação. A qualificação selecionada 

em cada país é comparável em âmbito e função e semelhante no que diz respeito ao 

seu nível no Quadro Europeu de Qualificações (nível 4: qualificações que dão acesso 

ao ensino superior). As qualificações consideradas são as seguintes: Áustria: ensino 
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secundário académico (em alemão: Allgemein bildende höhere Schule); Suécia: 

programas de preparação para o ensino superior (em sueco: Högskoleförberedande 

program); Países Baixos: ensino pré-universitário (em neerlandês: Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs); Reino Unido (Escócia): qualificações superiores e 

qualificações superiores avançadas (em inglês: Higher and Advanced Higher 

qualifications); França: diploma de estudos secundários (em francês: Baccalauréat); 

Hungria: escola secundária geral e escola secundária profissional (em húngaro: 

gimnázium e szakközépiskola). 

Principais conclusões 

No que diz respeito à aplicação, em geral, é referido o seguinte: de acordo com as 

políticas de aprendizagem de línguas de cinco dos seis países selecionados, a 

aprendizagem de uma primeira língua estrangeira moderna é obrigatória para os 

alunos no ensino secundário. Foram identificadas grandes diferenças nas políticas no 

que concerne à aprendizagem de uma segunda e de uma terceira línguas estrangeiras 

modernas. Alguns países (Suécia, Países Baixos, França e Hungria) obrigam os alunos 

a aprenderem mais do que uma língua, ao passo que noutros países tal é opcional 

(Reino Unido (Escócia) e Áustria). O incentivo aos alunos para que atinjam melhores 

resultados e níveis de competência mais elevados nas línguas estrangeiras modernas 

é um tema de grande debate nos países selecionados.  

 

Todos os países selecionados relacionam os seus programas e políticas de 

aprendizagem de línguas estrangeiras modernas com o QECR. A maioria dos países 

aplicou o QECR em diferentes graus dentro do seu programa nacional e/ou específico 

de línguas estrangeiras modernas. Apenas a Áustria e a França integraram o QECR na 

legislação. O facto de os estudos não apresentarem dados empíricos da relação entre 

o QECR e os resultados dos alunos, os objetivos dos programas escolares, as 

avaliações e/ou outros documentos (de políticas) com influência sobre o sistema 

educativo parece ser um obstáculo fundamental à aplicação do QECR. Além disso, a 

aplicação do QECR dentro da sala de aula exige diferentes competências dos 

professores de línguas estrangeiras modernas. Como tal, vários países (França, Países 

Baixos e Suécia) estão preocupados com a utilização do QECR por parte dos 

professores de línguas estrangeiras modernas. 

 

No que diz respeito às medidas específicas relacionadas com a aplicação do QECR 

(avaliação, manuais escolares e formação de professores), estas são as principais 

conclusões: 

 

A realização de um exame ou teste na primeira língua estrangeira moderna é 

obrigatória em quatro dos seis países selecionados (Áustria, Suécia, Países Baixos e 

França). Na Áustria, nos Países Baixos e na França, os alunos necessitam de obter 

uma nota positiva neste exame ou teste para obterem o diploma de acesso ao ensino 

superior. Nenhum dos seis países selecionados requer um exame numa segunda 

língua estrangeira moderna. Nos Países Baixos e na França, existe a obrigatoriedade 

de estudar uma segunda língua estrangeira, mas esta pode ser uma língua estrangeira 

moderna, uma língua clássica ou uma língua regional. Relativamente à aplicação do 

QECR em exames e testes finais, é possível distinguir as seguintes situações: 

  

 Os exames ou testes finais são baseados no QECR (Áustria, Hungria, Suécia e 

Países Baixos); 

 Os exames finais de LEM não são atualmente baseados no QECR (França); 

 Não existe qualquer ligação entre o QECR e os exames finais de LEM (Reino Unido 

(Escócia)). 

 

Os resultados da aprendizagem de cinco dos seis países selecionados (Áustria, Suécia, 

Países Baixos, Hungria e França) são determinados com uma indicação de nível de 
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avaliação do QECR. Apenas dois dos países selecionados (Áustria e Países Baixos) 

determinaram níveis diferentes do QECR para, pelo menos, uma das quatro 

competências linguísticas (leitura, escrita, compreensão oral, produção oral). 

Relativamente ao convite do Comité de Ministros do Conselho da Europa às 

autoridades nacionais, regionais e locais responsáveis pelo ensino que decidem utilizar 

o QECR, pode concluir-se que uma maioria dos países selecionados aplicou o QECR em 

testes ou exames e tornou esta ligação clara através de uma tradução transparente 

dos resultados da aprendizagem das línguas estrangeiras modernas em níveis do 

QECR. 

 

No que concerne aos editores de manuais escolares que se destinam às 

qualificações selecionadas, pode ser feita uma distinção entre os países onde os 

conteúdos e a elaboração dos manuais escolares estão sujeitos ao estabelecido na 

regulamentação estatal (Áustria e Hungria) e os países onde não existe 

regulamentação estatal relativa à elaboração e ao conteúdo dos manuais escolares 

(Suécia, Países Baixos, Reino Unido (Escócia) e França).  Em relação à aplicação do 

QECR nestes manuais escolares, os países selecionados podem ser divididos em dois 

grupos: o grupo dos países em que os editores utilizaram o QECR de forma indireta 

(Áustria, Hungria e Suécia) através de obrigações definidas nos programas escolares 

nacionais e o grupo dos países em que os editores podem decidir por si próprios se 

pretendem utilizar o QECR e dos países em que não é, de todo, utilizado (Países 

Baixos, Reino Unido (Escócia) e França). No que diz respeito ao convite do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa, pode concluir-se que alguns governos obrigam os 

editores de manuais escolares de LEM a utilizarem o QECR enquanto outros 

incentivam os editores a utilizarem o QECR em programas escolares nacionais e/ou 

específicos de LEM. 

 

Em todos os países selecionados, exceto o Reino Unido (Escócia), o QECR está incluído 

em programas de formação de professores no ativo. Por outro lado, comparando 

com a situação da formação de professores antes da entrada na carreira, apenas três 

dos países selecionados (Áustria, Países Baixos e França) utilizam o QECR. Por 

conseguinte, as diferenças na utilização do QECR na formação de professores entre os 

países selecionados são mais notórias na formação de professores antes da entrada na 

carreira, sendo possível identificar quatro situações relativas à aplicação do QECR na 

formação de professores antes da entrada na carreira: 

  

 Os formadores dos programas de formação de professores de LEM antes da 

entrada na carreira são obrigados a utilizar o QECR;  

 O QECR está integrado nos programas da formação;  

 Não estão definidos conselhos ou requisitos para a utilização do QECR; e  

 Não é estabelecida qualquer ligação.  

 

Uma vez que os professores são livres de planearem e conceberem as suas aulas de 

acordo com as suas preferências (por exemplo, selecionando o material, tal como 

manuais escolares e métodos didáticos), é difícil concluir se os professores realmente 

utilizam o QECR nas suas aulas. Porém, no caso de alguns dos países selecionados, 

parte-se do princípio de que estes professores de LEM conhecem o QECR devido à 

ligação dentro dos programas escolares. Relativamente ao convite do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa, pode concluir-se que alguns dos governos dos países 

selecionados obrigam à aplicação do QECR na formação de professores antes e depois 

da entrada na carreira.  

 

Em termos gerais, o QECR é largamente utilizado por prestadores de serviços do 

setor privado que oferecem cursos de línguas estrangeiras modernas e por 

organizações de avaliação da competência linguística. No que diz respeito aos 

motivos que levam as pessoas a quererem obter um certificado de competência numa 
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determinada língua (aumento das hipóteses no mercado de trabalho, obrigação 

profissional, acesso à universidade, desenvolvimento pessoal) ou, por outras palavras, 

à função social, uma indicação de nível do QECR parece ser uma mais-valia, uma vez 

que aumenta a transparência dos cursos oferecidos e o reconhecimento dos níveis de 

competência em línguas estrangeiras modernas além-fronteiras. 

 

Relativamente aos níveis de competência em línguas estrangeiras, pode 

referir-se o seguinte: quando se fala de uma avaliação geral dos níveis de 

competência em LEM dos países selecionados, há uma imagem coerente que emerge 

das diferentes fontes de dados. Pode propor-se a seguinte classificação:  

 

 Grupo 1: Muito elevado nível de desempenho (Suécia e Países Baixos);  

 Grupo 2: Elevado nível de desempenho (Áustria); 

 Grupo 3: Médio nível de desempenho (Hungria e França); 

 Baixo nível de desempenho (Reino Unido (Escócia)).  

 

Embora existam diferenças, em termos gerais, há uma relação entre o grau de 

aplicação do QECR e os níveis de competência. Não pode, contudo, concluir-se que tal 

constitui uma relação causal. Outros fatores, que não o grau de aplicação do QECR, 

têm impacto sobre os níveis de competência em LEM, tais como as tradições gerais no 

que diz respeito às línguas e o facto de a língua ser ou não muito utilizada. Em geral, 

nos países cuja língua nacional é muito utilizada no estrangeiro (inglês, francês), a 

necessidade de aprender outra língua é menor do que em países cuja língua nacional 

tem uma utilização mais limitada (neerlandês, sueco). Por fim, o panorama linguístico 

do país pode explicar a sua situação específica no que diz respeito aos níveis de 

competência em LEM. 

Conclusões 

As principais conclusões são indicadas abaixo: 

 

Conclusão principal 1: os países aplicam e utilizam o QECR em diferentes graus, que 

vão desde a integração dos resultados da aprendizagem relacionados com o QECR na 

legislação, à completa ausência de referência ao QECR. Em termos gerais, pode 

concluir-se que quanto mais o QECR é aplicado e utilizado em documentos de 

orientação (legislação, programas escolares nacionais), mais este é utilizado na 

avaliação, nos manuais escolares e na formação de professores. 

 

Conclusão principal 2: desafios importantes à aplicação dizem respeito, em primeiro 

lugar, à falta de dados empíricos que estabeleçam ligações entre os resultados da 

aprendizagem e os níveis do QECR e, em segundo lugar, à capacidade de os 

professores de LEM utilizarem o QECR nas suas aulas da forma idealizada. 

 

Conclusão principal 3: existe um consenso geral relativamente à indicação dos 

resultados da aprendizagem de LEM no ensino secundário em níveis do QECR. Os 

resultados da aprendizagem indicados nos seis países são, regra geral, semelhantes. 

O nível dos resultados da aprendizagem da primeira LEM corresponde habitualmente 

ao nível B2, já no que diz respeito à segunda LEM, em geral, o nível relacionado 

corresponde ao nível B1. 

 

Conclusão principal 4: a maioria dos países selecionados aplica o QECR em testes 

ou exames. No entanto, em termos gerais, as ligações entre os resultados da 

aprendizagem de LEM e os níveis do QECR carecem de dados empíricos. 

 

Conclusão principal 5: em geral, o QECR é utilizado na elaboração de manuais 

escolares. A utilização do QECR depende, em grande medida, do facto de o QECR ser 
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ou não aplicado e utilizado na elaboração de programas escolares e de ser ou não 

referido em materiais de orientação (legislação sobre programas escolares nacionais). 

 

Conclusão principal 6: existem grandes diferenças entre os países ao nível da 

utilização do QECR nos programas de formação de professores antes da entrada na 

carreira. A situação relativa à formação de professores no ativo é muito melhor, uma 

vez que cinco dos seis países selecionados oferecem programas de formação que 

incluem o QECR. 

 

Conclusão principal 7: o conhecimento que os professores têm ou não do QECR 

depende da ênfase dada ao QECR no programa e na formação de professores em cada 

país. 

 

Conclusão principal 8: existe uma relação entre o grau de aplicação do QECR e os 

níveis de competência registados, ou seja, o grau de aplicação parece ser superior em 

países com níveis mais elevados de competência. Contudo, em primeiro lugar, a 

relação causal entre estes dois aspetos não é clara e, em segundo lugar, outros 

fatores (contextuais) desempenham um papel mais importante na explicação dos 

níveis de competência (nomeadamente, o facto de a língua oficial ser muito utilizada 

fora do próprio país e o panorama linguístico). 

 

Conclusão principal 9: em termos gerais, o QECR está bem integrado na prática e 

nos procedimentos dos prestadores de serviços do setor privado que emitem 

certificados de LEM. O QECR é refletido em certificados de LEM através de uma 

indicação do nível do QECR, é incluído no material utilizado e os professores têm 

conhecimento do QECR graças a programas de formação no ativo. 

 

Conclusão principal 10: para os alunos, prestadores de serviços do setor privado e 

institutos de avaliação de competência linguística, o QECR assegura transparência e 

cria possibilidades de estabelecer comparações entre os cursos oferecidos. A 

motivação que leva as pessoas a obterem um certificado formal é essencialmente a 

melhoria das suas possibilidades no mercado de trabalho. Além disso, apesar de os 

manuais e as orientações sobre o QECR serem considerados úteis, a complexidade do 

QECR continua a dificultar a respetiva utilização por parte dos prestadores de serviços 

do setor privado. Existem apelos a versões mais simplificadas do QECR. 

Recomendações  

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas foi desenvolvido pelo 

Conselho da Europa para promover a transparência e a coerência no ensino e na 

aprendizagem de línguas modernas na Europa. O QECR tenta facilitar tanto a 

comparação entre países (com base num quadro conceptual comum para a 

aprendizagem de línguas), como respeitar as tradições e os sistemas nacionais de 

níveis de competência em línguas. De modo a permitir que o QECR desempenhe este 

papel no futuro, reforçado pelas ações da União Europeia, as seguintes 

recomendações são fornecidas ao Parlamento Europeu e aos Estados-Membros 

relativamente às conclusões principais já mencionadas: 

 

Recomendação 1 (ao Parlamento Europeu): Aprovação do QECR pelo 

Parlamento Europeu e pela Comissão como uma ferramenta para estimular o 

desenvolvimento nos Estados-Membros da política relativa à aprendizagem de 

línguas estrangeiras 

O QECR existe há mais de dez anos e os principais desenvolvimentos ocorreram 

durante este período. Contudo, a aplicação necessitaria de um novo ímpeto, mais a 

nível político, através de ações da Comunidade Europeia para dar apoio quadro de 

referência do Conselho da Europa. Portanto, é recomendado: 
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 Desenvolver a iniciativa Survey Lang ao incluir mais países e mais línguas (não 

apenas as duas primeiras línguas mais ensinadas, mas também uma maior gama 

para evitar limitar a atenção da política apenas à primeira ou à segunda língua).  

 Incentivar a partilha de experiências a nível nacional de reforma das políticas de 

aprendizagem de línguas em favor de uma abordagem mais orientada para a ação 

e criação de unidade na avaliação e indicação dos níveis de competência dos 

alunos, podendo isto assumir a forma de atividades de aprendizagem entre pares, 

conjuntos de práticas, formatos unificados para apresentação de relatórios sobre 

desenvolvimentos. 

 Exigir, de forma clara, que programas europeus, como o seguimento do Programa 

de Aprendizagem ao Longo da Vida, apoiem a utilização do QECR e a abordagem 

orientada para a ação e incentivem a utilização dos CV Europass. Além disso, o 

Quadro Europeu de Qualificações, que tem uma base semelhante, deverá ter uma 

ligação mais clara com o QECR para melhorar a transparência e sensibilização 

tanto para a abordagem orientada para a ação, como para as indicações de nível 

do QECR. 

 
Recomendação 2 (aos Estados-Membros e ao Parlamento Europeu): 

Reconhecimento das ligações entre os sistemas e o QECR por parte dos países 
Apesar de serem feitas ligações entre os resultados de aprendizagem de LEM e os 

níveis QECR, estas não são reconhecidas por outros Estados-Membros. Só por si tal 

não é necessário, mas quando se trata da confiança mútua nas competências de cada 

um e nos resultados de aprendizagem acreditados, os procedimentos aplicados para 

justificar as ligações deverão ser compreensíveis e eventualmente aceitáveis para os 

Estados-Membros. Portanto, é recomendado: 

 

 Estabelecer princípios para ligar a aprendizagem de línguas nos sistemas nacionais 

de ensino ao QECR. Estes não terão necessariamente de cobrir aspetos técnicos, 

mas deverão ser utilizados para incentivar um debate político-social sobre a 

aprendizagem de línguas. Os princípios poderão ser, por exemplo: envolver todas 

as partes interessadas (responsáveis políticos, peritos, professores, escolas, 

editoras); utilizar competências externas; estabelecer um plano de ação comum 

para a referência ao QECR, de modo a estabelecer o acordo relativo ao âmbito da 

ligação ao QECR. 

 Facilitar o envolvimento de outros países ao criar ligações entre a aprendizagem de 

línguas nos sistemas nacionais de ensino e o QECR. A pergunta chave é se os 

outros países confiam nas ligações estabelecidas. Refletir entre pares (também a 

nível de responsáveis políticos), de preferência de países diferentes, sobre as 

ligações estabelecidas, de modo a aumentar a fiabilidade da ligação para outros 

países. 

 Estimular a aprendizagem e a crítica entre pares por parte dos responsáveis 

políticos de países diferentes, para incentivar o estabelecimento de ligações mais 

claras entre a aprendizagem de línguas nos sistemas nacionais de ensino e o 

QECR, e utilizar, assim, o QECR como projeto de reforma para a política de 

aprendizagem de línguas. 

 

Recomendação 3 (aos Estados-Membros): Aumento da utilização real do QECR 

nas escolas 

Como já mencionado, a utilização do QECR a um nível básico é estimulada por ações 

políticas de nível superior, tais como a inserção do QECR na legislação, ou a utilização 

do QECR para determinar os programas nacionais. Além disso, são necessárias mais 

ações para incentivar os professores e as editoras a utilizar o QECR. Portanto, é 

recomendado:  

 

 Criar credibilidade e uma melhor inserção do quadro de referência no contexto 

nacional tirando partido das experiências e debates com outros países europeus, 
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consultar peritos e utilizar o manual do Conselho da Europa. Além disso, para uma 

utilização inequívoca, o QECR deverá ser integrado nos programas nacionais e no 

programa específico das LEM para incorporar firmemente a abordagem orientada 

para a ação na aprendizagem de línguas.   

 Estimular a utilização dos níveis QECR para estabelecer anualmente os níveis alvo 

para monitorizar o progresso. Poderá ser necessário fornecer orientação para 

estabelecer subníveis, de modo a haver a possibilidade de incluir mais fases 

incrementais. 

 Incentivar o alinhamento dos livros escolares com os programas nacionais, ou 

preparar professores/escolas para utilizar o material existente de modo a adotar 

uma abordagem orientada para a ação.  Isto poderá, por exemplo, ser realizado ao 

incentivar o intercâmbio de material pedagógico de uma forma mais ampla. 

 Melhorar a ênfase na abordagem orientada para a ação na formação de professores 

antes da entrada na carreira e de professores no ativo. 

 

Recomendação 4 (ao Parlamento Europeu): É necessária mais investigação 

Apesar de este estudo cobrir uma vasta área, muitos assuntos que envolvem o QECR 

ainda não são claros. Isto ocorre predominantemente no que diz respeito a assuntos 

sócio-políticos relativos à aprendizagem de línguas. Face ao exposto, é recomendada 

mais investigação sobre os seguintes assuntos: 

 

 Quais as línguas em ascensão e, será o QECR suficientemente amplo para lidar 

com as línguas não-europeias, tal como a língua chinesa? 

 Qual o impacto do indicador europeu de competência linguística sobre as políticas 

linguísticas na Europa? Estabelecer um indicador é uma ferramenta valiosa para 

incentivar futuros debates políticos. Contudo, este não deverá resultar num 

enfoque mais circunscrito na aprendizagem de línguas. 

 Como poderá o QECR ser utilizado para consolidar a posição das línguas 

minoritárias e regionais? 

 Investigar a possibilidade de existir um organismo supranacional ou um grupo 

consultivo no qual os países avaliem as respetivas referências entre a própria 

política de aprendizagem de língua e o QECR. Este organismo supranacional 

poderia funcionar como uma plataforma de intercâmbio de experiências, 

monitorização de desenvolvimentos, elaboração de diretrizes práticas, criação de 

confiança mútua entre as respetivas referências das competências de LEM e os 

níveis do QECR, e finalmente, estabelecimento/desenvolvimento da agenda 

política. 

 


