
Anexo 1.1.Guiões 
Guião A – Desempenhos político-administrativos (altos funcionários, técnicos superiores) 

Objectivos Temas organizadores Questões tipo 
 

 
 
 

 Identificar os diferentes valores, 
princípios e ideologias que 
sustentaram as opções políticas 
tomadas bem como os modos 
como as diferentes 
conceptualizações da educação 
artística e artístico-musical 
modelam as opções políticas, 
administrativas e organizacionais 

 
 
 

 Analisar o papel compósito da 
elaboração e operacionalização 
das políticas e o papel do Estado 
na definição, decisão, regulação, e 
controlo das políticas públicas 
neste sector educativo 

 
 
 

 Identificar os diferentes tipos de 
instrumentos enformadores das 
intervenções do Estado na 
construção, implementação e 
regulação das políticas públicas 

 
 
 
 
 

Referenciais  Que tipo valores, ideias e visões relacionadas com a música e a educação artística 
estiveram presentes e foram valorizadas no desenvolvimento do trabalho? (Explorar 
questões relacionadas com singularidade, democratização, mudança, normalização, 
ideologias, etc) 

 Como se perspectivaram as articulação dos diferentes subsistemas no âmbito da 
educação artístico-musical bem como as articulações entre as políticas de educação e 
cultura? (Explorar questões relacionadas com diferenciações, hierarquias, fronteiras, 
educação, cultura) 

 De que modos os modelos de outros países influenciaram ou não as 
conceptualizações e as práticas educativo-artísticas e organizacionais propostos? 
(Explorar questões relacionadas com localismos, cosmopolitismo, externalização, 
internacionalização e globalização) 

 Quais os papéis que o Estado deve desempenhar no desenvolvimento das políticas da 
educação e cultura artístico-musicais? E a comunidade? E o mercado? (Explorar 
questões relacionadas com os media, a produção e difusão artística e musical, etc.)  
 

Construção das 
políticas 
 

 Que tipo de constrangimentos e desafios estiveram subjacentes à elaboração das 
políticas públicas? 

 Que tipo de estudos, de opiniões e de estratégias foram valorizadas e adoptadas na 
construção das políticas? (Explicitar consoante os casos e explorar questões 
relacionadas com os projectos políticos, grupos de pressão, externalização, mercado, 
sociedade, transversalidade, público-privado) 

 Que tipo de parceiros foram envolvidos na elaboração, definição e legitimação das 
políticas públicas? De que modos foram mediados os conflitos de interesses? 
(Explorar questões relacionadas com negociação, legitimação, conflito, participação, 
‘sociedade civil’) 
 

Operacionalização das 
políticas 
 

 Que tipos de organismos institucionais e dispositivos foram envolvidos, criados e/ou 
valorizados na operacionalização e desenvolvimento das políticas? (Explorar questões 
relacionadas com os instrumentos directos e indirectos, com estruturas 
administrativas estatais, burocracias, hierarquias) 

 Que tipo de dispositivos são valorizados na implementação das políticas? (Explorar 
questões relacionadas, modos de regulação, diálogo, autonomia, controlo, auto-
organização 



 Obter informações acerca os 
modos como foram recepcionadas 
as diferentes fases do ciclo político 
e a sua influência no trabalho 
desenvolvido 

 
 

 De que modos os dispositivos influenciam ou não o desenvolvimento da acção 
política? (Explorar questões relacionadas com a gestão das artes e da criatividade) 

 De que modos é que as políticas concretas foram acompanhadas e avaliadas? Quais 
as preocupações presentes na resposta a questões concretas colocadas pelos 
diferentes actores? (Explicitar consoante os casos e explorar questões relacionadas 
com regulação institucional, hierarquia, burocracia, autonomia, lógicas de acção) 
normalização, diferença, governança) 
 

Recepção das políticas 
 

 Como é que caracteriza e avalia o período em que esteve envolvido. Que tipo de 
políticas é que se conseguiram por efectivamente em prática? (Explorar questões 
relacionadas com a administração central, local e regional, interdependências, 
descentralização, papel do Estado) 

 Como avalia a intervenção do Estado em relação à música e ao seu ensino? (Explorar 
questões relacionadas com a administração central, local e regional, 
interdependências, descentralização, organização da educação artístico-musical, 
papel do Estado, profissões artísticas, industrias criativas, mercado de trabalho) 

 Tendo em conta a sua experiência, se pudesse mudar alguma coisa nas políticas 
públicas para este subsistema o que faria? (Explorar questões relacionadas com 
singularidade, currículo, modos de organização e de governo) 
 



Guião B – Desempenhos institucionais (directores de escolas e cursos) 

Objectivos Temas organizadores Questões tipo 
 

 Identificar os diferentes tipos 
de subjectividades, de 
racionalidades e de modelos 
paradigmáticos artístico-
educativas existentes em 
actores diferenciados e os 
modos como contribuem 
para a coesão ou disrupção 
do sistema em contraponto 
com as políticas públicas 
para o sector 

 

 Analisar os diferentes tipos 
de instrumentos 
enformadores das 
intervenções das escolas e 
dos cursos no que se refere, 
nomeadamente, às relações 
com outros 
estabelecimentos, 
organizações culturais, 
organismos da 
administração e comunidade 

 

 Caracterizar o tipo de 
políticas que se constroem e 
põem em prática nos 
contextos locais bem como 
os tipos de instrumentos de 
acção utilizados 

 

Referenciais artísticos e 
formativos 

 Quais os objectivos da formação/curso? De que modos é que esses objectivos têm 
sido implementados? (Explorar questões relacionadas com ideias, valores e visões 
relacionadas com a música e o seu ensino, as formações, criatividade, autonomia, 
etc.) 

 O que é que a diferencia de outras formações semelhantes? (Explorar questões 
relacionadas com singularidade, complementaridade, rede de formação, 
hierarquias, fronteiras, etc) 

 De que modos os modelos de outros países influenciam ou não as 
conceptualizações e as práticas formativas e artísticas? (Explorar questões 
relacionadas com externalização, globalização, internacionalização, localismos, 
cosmopolitismos, etc.) 

Instrumentos de acção  Quais os tipos de dispositivos são valorizados na concepção, gestão e execução das 
políticas locais? (Explorar questões relacionadas com autonomia, definição de 
políticas, heterarquias, lógicas de acção, modos de governo) 

 Que tipo de intervenções tem a escola/curso desenvolvido no âmbito artístico- 
educativo? Como tem sido a procura desse tipo de actividades? Como se ligam com 
as actividades de formação? Como são organizadas? Que tipo de apoios têm 
recebido? (Explorar questões relacionadas com produção, difusão, públicos e 
consumos, alargamento e participação na vida cultural, redes, parcerias, público, 
privado) 

 Como se articulam ou não as políticas deste subsector de educação artística com as 
políticas da educação e cultura emanadas pelo poder central? (Explorar as questões 
relacionadas com a gestão, execução e co-construção política, modos de regulação, 
mercado, normas, desvios, etc.) 

 Que tipo de articulações existem com outros subsistemas de educação e formação? 
(Explorar questões relacionadas com articulação, complementaridade, hierarquias, 
burocracia) 

 Que tipo de parceiros são envolvidos na definição, legitimação e implementação das 
políticas locais? (Explorar questões relacionadas com negociação, legitimação, 
conflito, participação, ‘sociedade civil’) 
 



 

 Compreender como é que as 
políticas públicas são 
percepcionadas e avaliadas 
pelos diferentes actores e os 
modos como essa recepção 
e avaliação influencia ou não 
os desempenhos 
institucionais  

 

 Analisar os modos como a 
vida cultural e musical 
intersectam e interpelam 
este tipo de educação 
artística  

Recepção das políticas 
 

 De que modos é que as políticas educativas públicas têm influenciado o 
desenvolvimento do trabalho? (Explorar questões relacionadas a mudança, 
formação de professores, currículo, etc, hierarquias administrativas, burocracia, 
regulação)  

 De que modos é que as políticas culturais, relacionadas com a vida cultural e 
musical têm influenciado ou não o trabalho desenvolvido? (Explorar questões 
relacionadas com a profissão, mercado de trabalho, produção, difusão, 
participação, procura de bens culturais, criação artística, articulação entre políticas 
educativas e culturais) 

 Como avalia a intervenção do Estado em relação à música e ao seu ensino? 
(Explorar questões relacionadas com a administração central, local e regional, 
interdependências, descentralização, organização da educação artístico-musical, 
profissões artísticas, industrias criativas, mercado de trabalho) 

 Quais são para si os papeis que o Estado deve desempenhar no desenvolvimento 
das políticas da educação e cultura artístico-musicais? E a comunidade? E o 
mercado? (Explorar questões relacionadas com os media, a produção e difusão 
artística e musical, etc.) 

 Tendo em conta a sua experiência, se pudesse mudar alguma coisa nas políticas 
públicas para este subsistema o que faria tendo em conta os desafios que se colocam 
hoje à educação artística e ao exercício das actividades artístico-musicais? (Explorar 
questões relacionadas com singularidade, currículo, modos de organização e de 
governo, carreiras, Bolonha).  



 

          

 

 

 

 

Guião C – Desempenhos sociais e culturais  

Objectivos Temas organizadores 
 

Questões tipo 

 
 
 

 Identificar os diferentes tipos de 
subjectividades, racionalidades e 
referenciais existentes no ensino de 
música e de que modos se 
intersectam ou não com as políticas 
públicas 

 
 
 

 Compreender como é que as 
políticas públicas são 
percepcionadas e avaliadas e os 
modos como esta recepção e 
avaliação influenciam ou não os 
desempenhos sócio-profisisonais e 
artísticos 

 
 
 

 Compreender de que formas a 
vida cultural do país no que se 
refere às actividades artístico-
musicais têm influenciado a acção 
desenvolvida pelos diferentes 
actores  

 

Referenciais  Quais os objectivos da música na educação? (Explorar questões relacionadas com 
singularidade, complementaridade, modos de organização, mercado de trabalho, 
profissões artísticas, etc.) 

 Qual o papel do Estado no desenvolvimento da educação artístico-musical? Da 
sociedade? E do Mercado? 

 Como perspectiva a articulação dos diferentes subsistemas no âmbito da educação 
artístico-musical bem como as articulações entre as políticas de educação e cultura? 
(Explorar questões relacionadas com diferenciações, hierarquias, fronteiras, educação, 
cultura) 

 

Exercício da 
actividade 

 Como caracteriza o trabalho que desenvolve? Que tipo de constrangimentos tem 
defrontado no exercício da actividade? Como tem ultrapassado os diferentes tipos de 
constrangimentos existentes no exercício do seu trabalho? (Explicitar consoante os casos 
e explorar questões relacionadas com as profissões artísticas, mercado de trabalho, 
politics of voice, modos de regulação, redes, parcerias, lógicas de acção) 

 De que modos os modelos de outros países influenciam ou não as conceptualizações e as 
práticas formativas e artísticas? (Explorar questões relacionadas com externalização, 
globalização, internacionalização, localismos, cosmopolitismos, etc) 

 De que modos as políticas públicas no âmbito da educação e cultura e a vida cultural tem 
influenciado o trabalho desenvolvido? (Explicitar consoante os casos e explorar questões 
relacionadas com o mercado, sociedade etc.) 

 

Recepção das políticas  Como avalia a intervenção do Estado em relação à música e ao seu ensino? (Explorar 
questões relacionadas com a administração central, local e regional, interdependências, 
descentralização, organização da educação artístico-musical, papel do Estado, profissões 
artísticas, industrias criativas, mercado de trabalho) 

 Quais são para si os papéis que o Estado deve desempenhar no desenvolvimento das 
políticas da educação e cultura artístico-musicais? E a comunidade? E o mercado? 
(Explorar questões relacionadas com os media, a produção e difusão artística e musical, 
etc.) 

 Tendo em conta a sua experiência, se pudesse mudar alguma coisa nas políticas públicas 



 

          

 

 

 

 

 
 

 

para este subsistema o que faria tendo em conta os desafios que se colocam hoje à 
educação artística e ao exercício das actividades artístico-musicais? (Explorar questões 
relacionadas com singularidade, currículo, modos de organização e de governo, carreiras, 
Bolonha). 

 


