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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso pretende desenvolver e analisar as diversas 
territorialidades (HAESBAERT, 2006) do Festival de Música de Ourinhos, identificando as 
principais influências e impactos históricos e geográficos que esse evento produz no espaço do 
município. Portanto, no plano metodológico, através de entrevistas, questionários e fotografias, 
buscaremos compreender a expressão social, econômica e cultural do Festival através de seus 
principais atores e grupos sociais que definem suas territorialidades. A problemática principal a ser 
colocada é quanto ao caráter inclusivo ou segregador desse evento no contexto da sociedade 
local. O Festival de Música de Ourinhos é realizado pela Secretaria municipal de Cultural e se 
encontra em sua décima quarta edição em 2014. Sua estrutura geral se baseia em projetos 
criados pelo órgão municipal buscando a preservação da memória cultural e musical, envolvendo 
bandas, programas de rádio, escolas e grupos musicais que se dedicam à música, além de 
fisicamente estar instalado em bibliotecas e praças públicas, centros culturais, teatro municipal, 
escolas da rede municipal, bares e casas comerciais da cidade.  

Palavras-chave: cultura; territorialidade; Festival de música; segregação.  

 
ABSTRACT 
 
This course conclusion work aims to develop and analyze various territorialities (Haesbaert, 2006) 
Music Festival Ourinhos identifying key historical and geographic influences and impacts that this 
event produces within the municipality. Therefore, at the methodological level, through interviews, 
questionnaires and photographs, we will seek to understand the social, economic and cultural 
expression of the Festival through their main actors and social groups that define their territoriality. 
The main issue is to be placed as an inclusive or segregated nature of this event in the context of 
local society. The Ourinhos Music Festival is held by the municipal Department of Culture and is 
now in its fourteenth edition in 2014. Its general structure is based on designs created by municipal 
agency seeking the preservation of cultural and musical memory, involving bands, radio shows , 
schools and musical groups who are dedicated to music, besides being physically installed in 
libraries and public parks, cultural centers, municipal theater, municipal schools, bars and business 
houses of the city. 
 
Keywords: culture; territoriality; Music festival; segregation. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
 

O presente trabalho de conclusão de curso em Geografia pretendeu analisar a 

configuração territorial do “Festival de Música de Ourinhos”, que se encontra em sua 14ª edição e 

já pode ser considerado como evento tradicional que compõe o calendário cultural do município. 

Assim, pretendeu-se caracterizar as diversas territorialidades do Festival, pois se trata de um 

evento que envolve atores públicos (representantes do poder público municipal, escola municipal 

de música), privados (comércio local) e da sociedade civil em geral (público, participantes, grupos 

musicais, alunos) que interagem com o evento, sendo responsável pelo evento direto ou afetado 

indiretamente por ele. Portanto, nessas diversas formas de representação e apropriação material 

ou simbólico-cultural do território, há também grupos que não se inserem nessa rede de fluxos, 

ocorrendo, como consequência, uma espécie de segregação sócio-territorial.  

Buscou-se considerar o Festival como um evento espacial, como Santos (1996, p.93-95) o 

define como uma “tentativa visando a realização de uma possibilidade”, é também “como o veículo 

das possibilidade existentes no mundo, o vetor das possibilidades existentes em uma formação 

socioespacial”, são matrizes do tempo e do espaço, propondo uma nova história, onde se instalam 

as mudanças, mudando as coisas e transformando os objetos, dando-lhes novas características, 

“dissolvem antigas identidades, propondo outras” e, por fim, “não há evento sem ator, não há 

evento sem sujeito”. 

Desse modo, propomos abordar o Festival de Música de Ourinhos reconhecendo-o 

geograficamente através de suas formas e identidades específicas (funções) vinculadas a certos 

atores, as territorialidades, no sentido de ser um evento espacial tendo como depositório final um 

lugar, “um instante do tempo e um ponto do espaço” (SANTOS, 1996, p.93). E esse evento cria e 

transforma a identidade na simbiose espaço e cultura. A cultura para o homem, segundo Claval 

(2002), é uma realidade superior, sendo imposta e condicionada aos homens, no entanto é 

utilizada de forma a criar indivíduos e grupos. 

Posto isso, tratamos o território como o recorte espacial definido por relações de 

apropriação, poder e de controle sobre recursos e fluxos baseados em aspectos políticos, 

econômicos e culturais (HAESBAERT, 2006; SAQUET, 2007; SPOSITO, 2003). O território contém 

formas diversas de apreensão e de manifestação individual e coletiva de um Estado, grupo 
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cultural, classe social ou atividade econômica. Isso é chamado por territorialidade, ou seja, o 

próprio conteúdo do território, suas relações sociais cotidianas que dão sentido, valor e função aos 

objetos espaciais.  

Essas territorialidades são associadas aos diferentes tipos de usos do território. Para 

Santos e Silveira (2010), territorialidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, o 

território, definido por seus usos, ou seja, o conjunto formado pelos sistemas de engenharia, as 

atividades econômicas e as dinâmicas populacionais.  Segundo Sposito (2003), a territorialidade 

pode ser definida como o território do indivíduo ou grupo social, seu espaço de relações, seu 

horizonte geográfico, seus limites de deslocamento e apreensão da realidade.  

O território para alguns autores é apresentado de forma material e/ou simbólica, sendo 

relacionado muitas vezes com o poder (político e/ou econômico e relações entre espaço e poder). 

Haesbaert (2005) destaca que tal representação de poder do território pode se dar tanto no sentido 

de dominação quanto de poder no sentido simbólico, de apropriação. Ele afirma ainda que o 

território “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais 

‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica” (HAESBAERT, 2006, 

p.95-96). Segundo Fuini (2014), a territorialidade é tida como uma forma de apresentar e 

representar tais territórios, mas ao invés de ser definida apenas por um controle político rígido é 

utilizada por determinados atores sociais e eventos espaciais, conferindo identidade aos territórios 

e modificando-os também no âmbito político, econômico e cultural. 

Entendemos que no mundo atual, da globalização1, como um processo de integração 

técnica e cultural fragmentador do ponto vista socioeconômico e espacial, ocorrem movimentos 

simultâneos de construção e apropriação de território em diferentes escalas, conectando grupos e 

indivíduos em recortes espaciais mais restritos, como a localidade ou o bairro, e também 

conectando a distância, via tecnologias da informação e comunicação, em redes globais. Desse 

ponto de vista, Haesbaert (2006) define como multiterritorialidade, ou territorialidades múltiplas, 

uma forma contemporânea e dominante da reterritorialização, tendo seu inverso a 

                                                           
1
 Santos (2000), em Por uma outra globalização, define o fenômeno atual como ideologia restritiva,  intencionalmente 

estabelecida. Em “A natureza do espaço”, e se pensa na globalização do “espaço”, com o sentido de manejamento e 
atualização incubam ao mundo. Para Santos, o espaço geográfico é uma funcionalização da globalização (1996, p.48). 
Ele vai ser produzido de acordo com as demandas de quem o idealiza, para permitir fluir suas necessidades. Para ele o 
espaço geográfico é um "conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações, 
deliberadas ou não" (1996, p.49) 
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desterritorialização. Trata-se de atividades que são tratadas de acordo com os interesses, os 

lugares e distribuições aceleradas em que nos encontramos. 

 O “Festival de Música de Ourinhos” foi idealizado e criado pela ex- Secretária de Cultura, 

Neusa Fleury Moraes, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a partir do ano de 2001 

(na gestão de Claudemir Ozório Alves da Silva, do PTB-Partido Trabalhista Brasileiro), visando 

preservar a memória cultural e musical da cidade. Neste evento se reúnem diversos músicos e 

educadores dispostos ao estudo da música popular, especialmente a instrumental, buscando levar 

à população o conhecimento da música brasileira e oferecendo diversos cursos e apresentações 

para instrumentistas, cantores ou quem se interessar pela cultura musical em Ourinhos, 

favorecendo o empenho de escolas, empresas e diversas outras instituições que participam do 

evento (GOMES, 2010).  

Algo importante a ser destacado é o fato de o evento ser itinerante, ou seja, o festival é 

instalado fisicamente em diversos lugares diferentes, como, por exemplo, na Escola Municipal de 

Música Américo de Carvalho2, em bibliotecas e praças públicas, centros culturais, no teatro 

municipal, nas escolas da rede municipal, bares e casas comerciais da cidade. A cada ano o 

evento homenageia um artista diferente, inspirando trabalhos em diversas escolas, e a Secretaria 

Municipal de Cultura prepara materiais didáticos como suporte aos alunos e professores, com 

informações bibliográficas, fragmentos das obras para consultas, desenvolvendo com os alunos 

diversas atividades sobre o festival. São realizadas também pré-apresentações antes das datas 

escolhidas para ocorrer o evento, onde alunos e/ou músicos procuram divulgar o Festival tocando 

dentro de ônibus, padarias, bancos, praças públicas, bibliotecas etc.  

Busca-se, desse modo, incentivar a participação da população da cidade, ocorrendo 

durante o Festival shows, apresentações, canjas (apresentações curtas de artistas seguindo 

técnicas de improviso) etc. No decorrer dos anos, o Festival passou a ter grande importância 

política e cultural, envolvendo estudantes e apreciadores da música e setores da economia, além 

de fortalecer o papel de ações culturais que busquem incentivar políticas públicas que promovam o 

                                                           
2 Américo de Carvalho (1901-1989) nascido em Minas Gerais, mudou-se para Sorocaba/ SP, vindo posteriormente para 
Ourinhos/SP. Era metalúrgico, mas sempre gostou de música, era autodidata, aprendeu música sozinho, e exigia 
dedicação e perfeição de seus alunos. Foi regente da Banda Municipal de Ourinhos na década de 1930, e participou de 
diversas outras bandas, tocava diversos instrumentos, ensinava música na cidade e sempre se dedicou à música, 
difundindo seus conhecimentos. 
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bem estar e a interação dos moradores com tal cultura musical da cidade (GOMES, 2010). O 

Festival, desse modo, passa a ser produtor de identidades culturais e socioespaciais.  

Segundo Chelloti (2010), existe um consenso de que toda identidade é uma construção 

social e que os diferentes grupos sociais, ao longo do tempo, criaram significados, definindo 

identidades, sejam elas vinculadas a uma determinada cultura, ideologia, religião, etnia, dentre 

outras. Além disso, a identidade é construída por subjetividades individuais e coletivas e pode 

estar relacionada a grupos sociais ou ao pertencimento territorial, construindo a ideia de 

territorialidade. Desse modo, o Festival, considerando os usos espaciais que faz e sua 

temporalidade de mais de uma década no município de Ourinhos, já definiu uma certa identidade 

territorial para os grupos que dele tomam parte como organizadores, músicos participantes ou 

apenas como público interessado em suas atividades.  

Desse modo, através de ampla revisão bibliográfica, levantamento de material documental 

e realização de estudos de campo, com aplicação de questionários e entrevistas, objetiva-se 

demonstrar essa multidimensionalidade do Festival em suas referências territoriais. Assim, nosso 

trabalho se divide nas seguintes partes, além da introdução e considerações finais: a primeira, que 

apresenta os objetivos e metodologia do estudo; a segunda, que traz a revisão bibliográfica com 

as principais influências teóricas e o quadro conceitual que subsidia a investigação; e a terceira, 

com os resultados do levantamento e análise de dados empíricos, com aprofundamento da leitura 

crítica sobre o objeto de pesquisa.  

  

 
CONCEITOS AUTORES DEFINIÇÃO 

Cultura 
 Claval 

É a soma dos comportamentos, dos 
saberes, técnicas, conhecimentos e 
valores acumulados pelo indivíduo 
durante sua vida, juntamente com o 
grupo ao qual ele pertence, sendo 
herança transmitida de uma geração à 
outra. 
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Kong 

A cultura se comunica, são produzidos 
significados e mantidos, 
transformados, negociados e 
confrontados. No processo de 
produção, negociação e resistência, 
identidades são (des) construídas, 
tanto internamente, por um grupo 
social, quanto externamente, por outro 
grupo social. 

Território 

Haesbaert 
 

Realidade efetivamente existente, de 
caráter ontológico, e não um simples 
instrumento de análise. Definido pelo 
lugar, pela “consciência” ou pelo 
“valor” territorial, no sentido simbólico, 
e definido através de conteúdos 
diferenciados, aparecendo o político, 
econômico e o cultural como 
fundamentais em uma perspectiva 
integradora. 

Saquet 
 

O conceito pós 1970 tornou-se o viés 
para entender a produção do espaço 
sob a ótica capitalista. 

Sposito 

Refere-se à base geográfica de um 
Estado, sobre o qual exerce soberania 
e abrange conjunto dos fenômenos 
físicos (rios, mares, solos) e dos 
fenômenos decorrentes das ações da 
sociedade (portos, cidades, estradas 
etc). 

Territorialidade Santos e Silveira 
 

Sentimento de pertencimento àquilo 
que nos pertence, definidos por seus 
usos, ou seja, conjunto formado pelos 
sistemas de engenharia, atividades 
econômicas e dinâmicas 
populacionais. 
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Fuini 

Forma de apresentar e representar 
tais territórios, conferindo a eles 
identidade e modificando-os no âmbito 
político, econômico e cultural. 

 
Multiterritorialidade 

 
Haesbaert 

Forma contemporânea e dominante 
da reterritorialização. 

 
 

Identidade 

 
 

Chelloti 

Construção social e os diferentes 
grupos sociais que criam ao longo do 
tempo significados, definindo assim 
identidades. 

 
Evento espacial 

 
Santos 

Tentativa de realizar uma 
possibilidade, vetor das 
possibilidades. 

Quadro 1-Definição dos conceitos de acordo com os autores. 
Fonte: Elaborado por SANTOS, 2014. 
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OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar o Festival de Música de Ourinhos (FMO), 

discutindo a estruturação dos subespaços utilizados pelo Festival, as territorialidades, mostrando 

que a música comunica experiências, inclusive as sócio-espaciais, e que a utilização (apropriação 

ou controle) dos espaços é um fator importante para comunicar essas diferentes experiências.  

Além disso, buscou-se discutir de forma teórica e empírica as noções de “território” e de 

“territorialidade” (HAESBAERT, 2006), podendo ser analisadas através de expressões musicais 

que representam a produção e (re) produção de sistemas sociais e culturais, incorporadas em um 

evento espacial. Para Haesbaert (2006), o território, como espacialidade humana, se define 

através de conteúdos diferenciados, aparecendo o político, o econômico e o cultural como 

fundamentais, em uma perspectiva de estudos integradora.  

Tendo em vista a importância deste evento para a cidade, refletimos que em um estudo 

geográfico é importante tratar dos significados e a identidade cultural-territorial que as pessoas 

criam e mantém com o espaço geográfico e seus eventos. Assim, destaca-se que a cultura é um 

agente importante na construção do espaço, através de seus eixos ou territorialidades, realizando-

se uma leitura de mundo crítica e integrada na formação do cidadão, na valorização dessa cultura 

e na memória histórico-musical do nosso país e de um trabalho científico que dê apoio ao ensino 

de Música associado ou integrado ao de Geografia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Revisão Bibliográfica 

 Essa pesquisa se apoia, inicialmente, em uma ampla revisão bibliográfica, através de 

consulta a obras diversas da ciência geográfica e de áreas afins, sobretudo em livros e artigos 

científicos mais diretamente associados à Geografia cultural e à Epistemologia em Geografia. 

Dentre eles, destacamos: 

 “O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade”, de Rogério 

Haesbaert; 

 “A natureza do espaço: técnica e tempo, razão”, de Milton Santos; 

 “Por uma geografia do poder”, de Claude Raffestin; 

 “Divina comunhão: Festa de todos os sons- 10 anos do Festival de Música de Ourinhos” de 

Marco Aurélio Gomes. 

 “Literatura, música e espaço”, Org. Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl; 

 “A geografia cultural”, de Paul Claval. 

 

Foram realizados também levantamentos em bases de dados disponíveis para consulta, 

em acervos manuais e digitais, analisando de forma integrada os recursos, quais sejam:  

 

 Acervo do Museu Histórico e Pedagógico de Ourinhos;  

 Acervo fotográfico do Conservatório Musical; 

 Arquivos da Secretaria Municipal de Cultura de Ourinhos;  

 DVD Memória Musical de Ourinhos (gravado em 1993);  

 Inventário da cidade de Ourinhos de 1989 a 1983;  

 

Jornais e revistas locais impressos e online:  

 

 Jornal A Voz do Povo (edições de 1931 a 1951); 

 Jornal Correio de Notícias (1957); 
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 Jornal da Divisa (edições de 2001 a 2009); 

 Jornal Debate (edições de 2001 a 2009); 

 Jornal Diário de Ourinhos (edições de 2002 a 2009); 

 Jornal Folha de Ourinhos (edições de 2001 a 2009). 

 Jornal online Novo Negocião; 

 Jornal online Ourinhosblogspot; 

 Jornal online Mais Ourinhos; 

 Jornal online G1.globo. 

 

Entrevistas 
Foram realizadas entrevistas com autoridades públicas, atores da cena musical e cultural, 

bem como moradores locais que participaram ou não do evento. Foram aplicados questionários 

nas áreas centrais e periféricas do município, com o intuito de se obter dados para argumentação 

deste trabalho, entrevistas estas realizadas do dia 19/07 ao dia 25/07/14 com participantes e não 

participantes (durante a realização do 14º FMO), nas áreas onde ocorreram e também onde não 

houve programação, e foram feitos também trabalhos de campo para contato com o evento e 

obtenção de fotografias como recursos de análise. 

No processo de entrevistas e aplicação de questionários, foi utilizado como critério de 

inclusão, após esclarecer os objetivos do projeto e informar que a participação era voluntária, o 

indivíduo consentir sua participação. Os questionários aplicados foram fechados (Anexo I e II), 
sendo entrevistados por dia cerca de 10 pessoas aleatoriamente, participando somente aqueles 

que aceitaram responder ao questionário. 

Com aqueles que aceitaram participar da gravação houve a elaboração de um vídeo, 

variando de 5 a 14 minutos a gravação de cada entrevista, sendo entrevistados respectivamente: 

Durval de Lara Fernandes (assistente técnico administrativo I da Unesp Ourinhos e membro da 

Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Municipal-AABPM – e participante ativo do evento), 

Célio de Cássio Souza (músico e participante das primeiras edições do evento), Cesar Costa 

Prado (funcionário da Prefeitura de Ourinhos, participante das primeiras edições do evento), 

Thamiris Slazon (professora e participante ativa do evento), Jéssica Aline Santana Costa 

(estudante da Unesp Ourinhos, participante do evento), Luana Novais de Andrade (estudante da 

Unesp Ourinhos), Danício Soares de Lima (professor e participante ativo do FMO), Jeferson Bento 
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(diretor da E.M.M.A.C. e regente da Orquestra Sinfônica de Música de Ourinhos), Robson 

Marchesani (coordenador da E.M.M.A.C), Jony Prado (monitor do evento desde sua primeira 

edição, participante ativo), Washington Luís Oliveira (participante do evento e estudante do 

Conservatório de Tatuí), Sérgio de Almeida Pereira Machado (estudante da Unesp Ourinhos e 

participante do FMO) e Targino Pereira de Souza Filho (estudante da Unesp Ourinhos e 

participante do evento). Houve contato com o secretário de cultura, Fernando Cavezali, e a ex-

secretária de cultura, Neusa Fleury, mas ambos não manifestaram interesse em participar da 

entrevista. 

Posteriormente às entrevistas e gravações, foi elaborado um vídeo sobre o Festival de 

Música a partir da análise dos dados coletados e digitados e das respostas, podendo então ser 

elaborado o vídeo sobre o evento, com diferentes opiniões de atores da cena musical, 

participantes do Festival e apreciadores da cultura musical, dando suporte à complementação 

deste trabalho.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I - CULTURA E EVENTO ESPACIAL: DO TERRITÓRIO ÀS MULTIPLAS TERRITORIALIDADES 

 

Como podemos identificar uma cultura e quais são os limites de sua extensão e forma? 

Como podemos inserir a cultura no espaço? Segundo Claval (2002):  

 
A cultura é um campo comum para o conjunto das ciências humanas. Cada 
disciplina aborda este imenso domínio e segundo pontos de vista diferentes. O 
olhar do geógrafo não dissocia os grupos dos territórios que organizam e onde 
vivem; a estrutura e a extensão dos espaços de intercomunicação, a maneira como 
os grupos vencem o obstáculo da distância e algumas vezes o reforçam estão no 
cerne da reflexão. (CLAVAL, 2002, p. 11)  

 

A Geografia Humana, em seu viés cultural, explica como os grupos se inserem no ambiente 

e como eles o transformam, exploram e como eles se veem inseridos no território sobre o qual 

vivem, cada grupo de acordo com seus conhecimentos e interesses. Cada um irá valorizar a 

cultura de acordo com o significado que esta tem para si. Podemos classificar a cultura em seis 

aspectos diferentes (CLAVAL, 2002):  

 

- A cultura é intermediária entre a natureza e os homens. Não há uma relação direta com a 

natureza, pois há substituição daquilo que é natural pelo que é artificial, tais como a vestimenta, as 

construções, os caminhos e vias de circulação e até mesmo o homem tem sido substituído por 

máquinas para realizar diversos tipos de trabalho;  

- A cultura é uma herança e reflete a comunicação. Através da educação que cada indivíduo ou 

grupo recebe, são adquiridos determinados conhecimentos, contribuindo para manter a 

diversidade entre os homens; 

- A cultura é construída pelos indivíduos e grupos de diversas formas. Cada indivíduo ou grupo 

interioriza ou rejeita determinado tipo de cultura e, com o passar dos anos, são criadas novas 

formas de se fazer determinada coisa. Às vezes alguns modelos são adotados rapidamente, 

outros são adotados de forma lenta, mostrando assim que a cultura é uma realidade mutável e é 

transmissível; 
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- A cultura é interpretada pela fala, se pronuncia pelo transcurso e se realiza pela reprodução. As 

práticas que regem o espaço podem ser desenvolvidas, representadas e ditas, buscando-se 

representar o ambiente físico e a sociedade, onde a cultura é interpretada por realidades dadas a 

ela, através de determinada forma através da descrição, da dominação e da verbalização.  

- A cultura nos diferencia socialmente. A cultura traz uma grande diferenciação de situações 

sociais e mesmo do status reconhecido a cada um de nós. 

- A cultura também é representada pela extensão de um território. A paisagem é molde da cultura, 

marcada por técnicas materiais de cada sociedade, sendo utilizada para representar os gostos 

estéticos, as religiões e crenças ideológicas de cada indivíduo ou grupo. 

 

Platt (1952, 1962, apud KONG, 2009) escreve sobre os geógrafos americanos que tiveram 

que  
 
(...) introduzir em suas análises a palavra cultura. Nas legendas dos mapas que 
utilizavam, tudo aquilo que se referia ao subsolo, à hidrografia, ao relevo ou à 
vegetação espontânea figurava sob a rubrica da natureza. Em oposição, as 
estradas, os caminhos, as construções, os campos, tudo aquilo que testemunhava o 
trabalho do homem representava a cultura. Assim entendida, a cultura coincide, em 
suma, com a geografia humana.  

 

A Geografia foi criada para descrever a Terra e serve para representar o meio cultural; a 

geografia do homem é resultado da cultura que a ele foi transmitida. Podemos abordar a geografia 

cultural, que foi desenvolvida através da diversidade de gêneros de vida e de paisagens, como 

tendo relação com as representações e os sentimentos de identidade que lhe são atribuídos. A 

geografia cultural irá analisar os processos espaciais, sendo resultados da presença ou ausência 

de uma boa infraestrutura e comunicação e, analisando tais processos de forma a transmitir a 

cultura, pode-se ver que a cultura é transmitida através de relações individuais. Segundo Kong 

(2009), o indivíduo é quem decide se irá aceitar, recusar ou se relacionar com o que já lhe foi 

adquirido e com as novas informações que lhe são atribuídas, embora os processos culturais 

abordem uma dimensão coletiva, pois determinadas concepções de natureza, sociedade mostram 

as preferências e atitudes de um certo grupo, e essas mesmas concepções os definirão. 

Claval (2002) explica o que seria a cultura de elite e a cultura popular, colocando que 

(...) cultura de elite se apoia muito nas facilidades de transmissão 
asseguradas pela escrita e pelas instituições escolares e universitárias. A 
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cultura popular é essencialmente oral: é a oposição que se observa nos 
países onde o analfabetismo ainda impera nos campos. [...] a partir da 
metade do século XIX, reduziu a autonomia cultural dos meios populares. 
[...] a chegada dos meios audiovisuais, com o cinema e a televisão, acarreta 
a renovação da cultura popular. [...] Há a deculturação e a reaculturação. 
(CLAVAL, 2002, p. 171) 

 

Os geógrafos, como afirma Kong (2009) foram, por muito tempo, elitistas em seus 

interesses. A cultura popular foi encarada com desdém, como um mero “entretenimento” trivial e 

efêmero. No entanto essa hegemonia da cultura de elite foi recentemente contestada, uma 

resposta ao fato de que a própria condição comum da cultura popular disfarça sua importância 

como as fontes propulsoras da consciência popular (HARVEY, 1989). 

Segundo Valentine (1993), os modos de ouvir também podem estruturar o espaço de uma 

forma diferente da visão, embora sejam bastante negligenciados. Tentativas de discussão sobre a 

importância de paisagens sonoras (soundscapes) foram centradas em paisagens ruidosas 

(noisescapes), na análise objetiva e na experiência qualitativa de sons que caracterizam diferentes 

lugares urbanos e rurais, tais como sons naturais e sons produzidos pelo homem. A música 

merece uma atenção máxima no campo da geografia social e cultural. Pode-se dar a atenção que 

ela merece através de eventos e atividades musicais, podendo integrar possibilidades de estudos 

das áreas de Sociologia, do Direito e da própria Geografia. É investigado, no contexto inglês, a 

ocorrência de “festivais como um fenômeno social com implicações políticas, e [...] as tentativas, 

durante anos, para suprimi-los, controlá-los, regulamentá-los ou acomodá-los” (CLARKE, 1982, p 

8). 

O trabalho de Clarke (1982) tem o intuito de analisar a mobilização que é feita para apoiar 

de forma política favorável ou contrária aos festivais de música pop, considera tanto os que 

participam dos festivais, como os que não o fazem, citando de forma frequente a importância do 

lugar e da localização dos festivais de música pop. É notável a penetração da música na 

sociedade. Em todas as sociedades conhecidas, a música tem presença. Como Perris (1985) 

resume 
Somos incansavelmente atingidos pela música, embora frequentemente não 
nos demos conta da sua presença. A música nos alcança a partir do 
aparelho estéreo de nossa casa e em nossos carros, é tocada nos bancos, 
edifícios comerciais e supermercados, e acompanha a ação de filmes e 
programas de televisão, jogando sutilmente com nossas emoções e desejos. 
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Usamos a música para trabalhar, para caminhar, para acalmar o bebê, para 
o exercício aeróbico, para cerimônias e para religião...(PERRIS, 1985, p 3-4) 

 
Pelo próprio título do artigo “Música Popular nas Análises Geográficas”, a geógrafa 

cingapurense Lily Kong (2009) busca romper com essa divisão, afirmando que a música de um 

determinado local pode trazer imagens dele. A música pode também servir como proveitosa fonte 

primária para se compreender o caráter e a identidade de lugares e é também um meio para as 

pessoas comunicarem suas experiências, tanto cotidianas como aquelas fora do comum. Por 

exemplo, muitas experiências cotidianas aceitas como verdadeiras, discutidas de forma teórica e 

empírica mediante noções como “sentido de lugar”, “espaço” e “lugar”, podem ser enriquecidas 

com análises de expressões musicais. Como afirma Reich (1970, p. 247, apud KONG, 2009), a 

música oferece-nos “uma compreensão do mundo e dos sentimentos de outras pessoas 

incrivelmente maior do que outros meios têm sido capazes de expressar”. Pode-se dizer que a 

música possui uma dualidade de estrutura: como o meio e como o resultado da experiência ela 

pode produzir e reproduzir sistemas sociais.  

Na interface geográfico-musical há interesses mais amplos, de acordo com corrente da 

geografia cultural de Berkeley, podendo ser classificados em cinco áreas principais de acordo com 

determinados autores: 

1) Esses estudos são pouco aprofundados sobre o “funcionamento mais interior”, ou sobre 

contextos sociais e políticos mais amplos que possam originar a predominância de estilos 

musicais específicos e atividades de determinados lugares; 

2) Há estudos sobre a música, abordando a exploração sobre os locais de origem da música e 

de sua difusão, utilizando os conceitos como contágio, relocação e difusão hierárquica; tais 

estudos informam sobre a dinâmica espacial do desenvolvimento musical, especialmente 

no contexto norte americano; 

3) Outro assunto abordado é a delimitação de áreas que partilhem alguns traços musicais, e 

ocorre em diferentes escalas, tais como a global e a regional; 

4) Há a tendência de se tratar a cultura de forma homogênea, isolando um determinado traço 

cultural e definindo o caráter de uma área a partir dessa base, mas tal tratamento ignora 

condições sociopolíticas mais amplas que interferem no desenvolvimento do traço cultural 

e assume que não há conflitos e tensões com outras culturas na mesma região; 
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5)  Meyer; Lehr (1973, 1984, apud KONG, 2009) discutem sobre como a música auxilia no 

ensino de conceitos geográficos dando origem à cultura, difusão cultural, via de difusão e 

percepção ambiental, assim como imagens características de diferentes lugares.  

Embora esses temas sejam abordados, há deficiências em tais estudos, pois alguns não 

envolvem os contextos sociais e políticos nos quais a música é produzida e não há um 

reconhecimento da natureza socialmente construída da experiência de espaço e lugar. A música 

também é muitas vezes pouco utilizada como uma forma cultural que é consumida e que, no 

processo de consumo, passa por diversas outras transformações3. A importância da música ainda 

não é totalmente explorada pelos geógrafos para a construção de identidades sociais (nacional, 

raça, gênero, classe) de espaço, território e lugar. Desse modo, é necessário dar esclarecimentos 

sobre os conceitos geográficos fundamentais que subsidiam nosso entendimento sobre a inscrição 

espacial da cultura vetorizada ou incorporada em determinado evento socioespacial. 

Na geografia, uma série de trabalhos tem destacado as festas populares, algumas 

associadas à música, como um objeto de pesquisa relevante. No estudo intitulado “Festa: 

Tradições reinventadas nos espaços rurais do cerrado de Minas Gerais”, o autor, que é historiador, 

destaca a importância dos festivais, festas e eventos e “a festa é, num sentido bem amplo, a 

produção de memória e, portanto, de identidade no tempo e no espaço social” (GUARINELLO, 

2001, p.972). São construídas uniões sociais, fundindo elementos que dão continuidade ao evento 

através das práticas sociais e espaciais, embora poderia ocorrer de forma mais concreta e haveria 

uma maior participação por parte da população se houvesse uma maior divulgação e realização do 

festival em diferentes bairros, não somente bairros centrais ou próximos.  

Se ocorressem tais eventos culturais e musicais em bairros mais periféricos, a socialização 

dos conhecimentos e habilidades aconteceria de forma mais efetiva e maior, podendo se dar 

também em reuniões e encontros entre a comunidade, pois os  

                                                           
3
 Utilizando a música para comunicar a cultura, alguns acreditam que a música não possui significados “extra musicais”, 

ou seja, não há sentido na forma e nas relações estruturais das notas musicais”. Esta tem sido a posição que muitos 
críticos formalistas e defensores da arte, dizendo que a música possui apenas harmonia e proporções matemáticas, e 
não é possível utilizá-la para comunicar contexto social e político (NORRIS, 1989). Segundo Kong (2009), a música 
estabelece forte relação com a comunicação de sentidos. Como Hirschkop (1989, apud KONG, 2009) sugere, apoiando-
se em Bakhtin, os textos musicais devem ser entendidos como diálogos sociais em andamento, os quais ocorrem em 
determinadas situações sociais e históricas e refletem esses cenários. Como esses “diálogos sociais” devem ser 
entendidos? A quem eles envolvem e qual é o processo de comunicação? Como a música pode ser teorizada? Podemos 
investigar a música, segundo os “circuitos de cultura” de Johnson (1986) que analisa a transformação dos significados 
ambientais nos meios de comunicação de massa. 
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(...) encontros continuam, mas continuam fundamentados em costumes e 
tradições que sofrem, a todo o momento, adaptações, ajustes, rejeições e 
inclusões, as quais estão diretamente relacionadas aos novos 
comportamentos das pessoas que já não têm mais os seus tempos 
vinculados aos ciclos determinados pela produção agropecuária, mas ao 
tempo e ao espaço decorrentes da vida urbana. No universo que estamos 
examinando, a tradição evoca o passado, delimita um campo específico, que 
passa a ser revisto pela comunidade, principalmente na prática dos eventos. 
Os eventos não juntam apenas pessoas, mas geram possibilidades de, nos 
encontros, redefinirem as identidades e pertencimentos aos lugares. 
(SANTOS; KINN, 2009, p.64) 

 

O anseio e o poder podem incentivar a criação de determinado festival, produzindo-se, 

assim, territórios e territorialidades. Haesbaert (2006, p. 87) destaca que o “território (posse) 

emerge com a expressão” e nos traz a noção de que há um processo, uma dinâmica essencial de 

territorialidades. Muito mais do que uma coisa ou objeto, o território é um ato, uma ação, uma 

relação, um movimento (de territorialização e desterritorialização), um ritmo, um movimento que se 

repete e sobre o qual se exerce controle.” 

Raffestin (1993) destaca a importância do território, mostrando a relação que ocorre e como 

afeta este espaço, dizendo que 

 

Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite 
que, mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a 
relação que um grupo mantém com uma porção do espaço. A ação 
desse grupo gera de imediato, a delimitação. Caso isso não se 
desse, a ação se dissolveria pura e simplesmente. Delimitar é, pois, 
isolar ou subtrair momentaneamente ou, ainda, manifestar um poder. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 10) 

 
 

 

Vertente básica Concepção 

Política ou jurídica-política Traz a ideia de espaço-poder ou espaço-poder 
institucionalizado. O território é visto como um espaço 
delimitado e controlado através do qual se exerce 
determinado poder, na maioria das vezes relacionado ao 
poder político do Estado. 
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Cultural ou simbólico-cultural Prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o 
território é visto como produto da apropriação/valorização 
simbólica de um grupo em relação ao espaço vivido. 

Econômica Enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, 
colocando o território como fonte de recursos e/ou 
incorporado no embate entre classes sociais e na relação 
capital-trabalho, como produto da divisão territorial do 
trabalho. 

Quadro 2 - Vertentes básicas atuais da discussão sobre território. Fonte: Haesbaert, 2006. 

 

Soja (1971, apud, RAFFESTIN, 1993) diz que a territorialidade seria composta de três 

elementos: senso de identidade espacial, senso de exclusividade e compartimentação da 

interação humana no espaço numa área precisa. Mas é necessário considerar como ela foi 

construída, quais os lugares em que ela se desenvolve e os ritmos que ela implica para que se 

possa compreender essa territorialidade. Raffestin (1993) afirma que a territorialidade está em 

crise, e que isso afeta todo o sistema de reprodução social inserido, mas não se pode destruí-la, 

pois isso acarretaria na destruição de toda uma simbologia, impedindo assim a manutenção de um 

diálogo com o meio espaço-temporal. 

"A territorialidade pertence ao mundo dos sentidos e, portanto, da cultura, das interações 

cuja referência básica é a pessoa e sua capacidade de se localizar e deslocar" (SPÓSITO, 2003, 

p. 113). A territorialidade, segundo Deleuze e Guattari (1997, apud, HAESBAERT, 2006), se refere 

aos agenciamentos territoriais definidos como campos de interioridade do território, componentes 

discursivos, regimes de signos e enunciados.  

Podemos tratar, no período atual marcado pela mobilidade do capital e da constituição de 

redes interegionais e internacionais de fluxos de informação e comunicação, das 

multiterritorialidades  

(...) no sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir 
daí, formular uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma 
novidade, pelo simples fato de que, se o processo de territorialização parte do 
nível individual e de pequenos grupos, toda relação social implica uma interação 
territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos 
vivido sempre uma 'multiterritorialidade' (HAESBAERT, 2004, p. 344).  
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A descontinuidade e fragmentação que ocorrem entre os territórios, segundo Haesbaert 

(2006), proporciona a rápida passagem de um território a outro, sendo denominado como uma 

“multiterritorialidade”, e um indivíduo ou grupo social poderá construir (multi) territórios de acordo 

com a conveniência da diversidade territorial que houver, representada pelas dimensões sociais, e 

é compreendido como  

 
(...) forma dominante, contemporânea ou “pós moderna”, da reterritorialização, a que 
muitos autores, equivocadamente, denominam desterritorialização. Ela é 
consequência direta da predominância, especialmente no âmbito do chamado 
capitalismo pós fordista ou de acumulação flexível, de relações sociais construídas 
através de territórios-rede, sobrepostos e descontínuos, e não mais de territórios-
zona, que marcaram aquilo que podemos denominar modernidade clássica 
territorial-estatal. O que não quer dizer em hipótese alguma, que essas formas mais 
antigas de território não continuem presentes, formando um amálgama complexo 
com as novas modalidades de organização territorial. (HAESBAERT, 2006, p. 338) 

 

Assim, o Festival de Música, como evento histórico e espacial, pode ser estudado pelos 

referenciais de sua territorialidade e construção de território, pois o evento, segundo Santos 

(1996), é o vetor das possibilidades existentes em uma formação social, em um país, região ou 

lugar, envolvendo atores, identidades e inovações que se envolvem em determinadas situações. 

Por fim, um evento é também apreendido conforme suas escalas territoriais.  

A noção de escala se aplica aos eventos segundo duas acepções. A primeira é a 
escala da origem das variáveis envolvidas na produção do evento. A segunda é a 
escala do impacto, de sua realização. No primeiro caso, temos a escala das forças 
operantes e no segundo temos a área de ocorrência, a escala do fenômeno. Quanto 
à escala das forças operantes, devemos levar em conta o lugar geográfico ou 
econômico ou político onde atuam as variáveis. (...) E nas respectivas dimensões 
territoriais, há eventos nacionais, regionais, locais. Assim, a escala de origem tem a 
ver com a força do seu emissor (SANTOS, 1996, p. 122).  

 

 Assim, o que cria um evento e alimenta suas territorialidades é o ator social. Segundo 

Raffestin (1993), todo ator se vê e se representa como um centro, o ponto é de certa forma, a 

expressão de todo ego, individual ou coletivo. O Festival representa, para aqueles que participam 

e para a cidade, um meio de representação de determinada identidade e sentimento, fazendo com 

que haja uma identificação entre certas pessoas com relação à cultura musical. A territorialidade 

que é criada através dos eventos distribuídos pela cidade e os atores que deles participam (e seus 
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itinerários) dá certa importância ao evento, considerando o incentivo e divulgação que existe desde 

sua primeira edição. 
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II – O FESTIVAL DE MÚSICA: A COMPREENSÃO SOBRE AS MULTITERRITORIALIDADES 

A cidade de Ourinhos 

Ourinhos é um município brasileiro localizado a noroeste da capital, no interior do estado de 

São Paulo, pertencendo à microrregião de Ourinhos (Santa Cruz do Rio Pardo, Fartura, Piraju, 

Fartura, Ipaussu, Chavantes, Taguaí, Bernardino de Campos, Manduri, Salto Grande, São Pedro 

do Turvo, Tejupá e Ribeirão do Sul) e à mesorregião de Assis e faz divisa com o estado do 

Paraná. Possui uma área de 296,203 km² e parte dessa área (cerca de 12,4015 km²) se localiza 

em perímetro urbano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua 

população foi estimada em 108.674 habitantes, segundo dados de 2013 (IBGE). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,778, considerado alto em relação ao do estado em 2010 

(Atlas do Desenvolvimento Humano). 

Até o final do século XIX, a região do município de Ourinhos era apenas mata virgem, 

habitada por índios caingangues e xavantes. Já no século XX, as monoculturas de café e 

algodão atingiram os sertões junto ao Rio Paranapanema, acompanhadas do início da imigração 

italiana e japonesa que instalaram a monocultura e rapidamente povoaram a região. Devido a isso, 

Jacinto Ferreira de Sá, vindo de Santa Cruz do Rio Pardo, adquiriu de Escolástica Michert da 

Fonseca uma enorme propriedade de terras, tendo loteado a parte central e doado parte das terras 

para construção de um grupo escolar, sede da administração e um templo metodista. Em 1906, 

iniciou-se o povoado com reduzido número de casas. No ano de 1908, foi criado o Posto da 

Estrada de Ferro, que foi, quatro anos mais tarde, transformado em uma estação 

ferroviária pertencente à Estrada de Ferro Sorocabana. A parada servia de baldeação para 

passageiros que possuíam como destino a localidade vizinha de Ourinhos, onde se situa 

atualmente a cidade de Jacarezinho/Paraná (DEL RIOS, 1992). 

Dessa época em diante, Ourinhos teve um desenvolvimento condicionado à grande fartura 

e fertilidade de suas terras e pela sua condição geográfica considerada excelente, já que estava 

localizada de forma estratégica do ponto de vista econômico, por sua ligação com o norte do 

Paraná e por estar localizada entre Assis e Avaré, cidades importantes do Vale do Paranapanema. 

O pequeno povoado tornou-se Distrito da Paz subordinado a Salto Grande de Paranapanema, 

em 1915. Três anos depois foi elevado à categoria de município, em 13 de dezembro de 1918, 

cuja instalação se deu em 20 de março de 1919. 
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Foi elevado a distrito com a denominação de Ourinhos, por Lei Estadual nº 1484, de 13 de 

dezembro de 1915, pertencendo ao município de Salto Grande, e elevado à categoria de município 

com a denominação de Ourinhos, pela Lei n°1618, de 13 de dezembro de 1918, desmembrando-

se de Salto Grande. Pelo Decreto-lei Estadual nº 9.073, de 31 de março de 1938, o Município de 

Ourinhos pertencia ao termo judiciário de Salto Grande, da comarca de Salto Grande. No quadro 

fixado, pelo Decreto Estadual nº 9.775, de 30 de novembro daquele ano, passou a constituir o 

único termo judiciário da comarca de Ourinhos. 

A denominação "Ourinhos" sempre prevaleceu desde sua emancipação política. Um mapa 

de 1908 mostra uma cidade com o nome Ourinho (no singular), no Paraná, no lugar da 

atual Jacarezinho. Na realidade, a Ourinho paranaense foi também Nova Alcântara por escolha do 

seu fundador, o mineiro Antônio Alcântara da Fonseca, que se fixou naquelas terras em 1888. 

Entre outras denominações, o patrimônio de Nova Alcântara, ou Ourinho, correu o risco de se 

chamar Costina, em homenagem ao fazendeiro e político Antônio José da Costa Júnior, que 

recusou a discutível honraria. Sua fazenda, aliás, chamava-se Ourinhos e, atravessando o rio 

Paranapanema, chegava até o lugar conhecido como Água do Jacu, atual bairro rural ourinhense. 

A lei estadual n°352, de 2 de abril de 1900, estabeleceu que Nova Alcântara (ou Ourinho) e o 

distrito policial de Jacarezinho fossem levados a termo (criação do judiciário) de Jacarezinho, 

nomeado juiz e adjunto de promotor. A Lei 525, de 9 de março de 1904, criou a comarca de 

Jacarezinho. Sendo assim, a antiga Ourinho paranaense deixou de existir, ainda que os mapas 

seguissem por algum tempo a antiga denominação. Os trilhos da Sorocabana oficializaram por sua 

vez a Ourinhos paulista, que herdou o nome por tradição oral (DEL RIOS, 1992). 

A criação do Posto da Estrada de Ferro (em 1906), a criação da estação (1908) e o 

desmatamento proporcionaram o cultivo do café para ser exportado, e na mesma época chegavam 

na cidade comerciantes e profissionais que ajudaram no crescimento e desenvolvimento da 

cidade. O Decreto 3.536 de 25/11/1922 concedeu à Cia Ferroviária do Paraná licença para 

construir e fazer uso da Estrada de Ferro, que partia da Estação de Ourinhos da Estrada de Ferro 

Sorocabana, à margem esquerda do Rio Paranapanema, e ainda em 1922, começou no município 

a construção de um trecho inicial da Estrada de Ferro Sorocabana, que foi inaugurado em 12 de 

junho de 1924. Este trecho ligava Ourinhos a Leoflora, no estado do Paraná, e essa expansão de 

sua linha tronco possibilitou que suas linhas chegassem às margens do Rio Paraná, tornando 
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Ourinhos um importante entroncamento e polo econômico, pois passou a ligar os estados de São 

Paulo e Paraná. 

Ourinhos está localizada junto à bacia hidrográfica do rio Paraná, em uma altitude média de 

492 metros, tendo em seu território várias sub-bacias de pequenos e médios córregos de grande 

relevância em sua configuração. Seus principais rios são Paranapanema, Pardo e Turvo, e todos 

cortam a cidade praticamente dentro do perímetro urbano da cidade. Possui uma topografia 

levemente acidentada, sendo predominantemente regular. Faz limite com os municípios de São 

Pedro do Turvo, a norte; Jacarezinho, a sul (cidade pertencente a território do estado do 

Paraná); Santa Cruz do Rio Pardo e Canitar, a leste e Salto Grande, a oeste. E é cortada no 

sentido leste-oeste pelo paralelo 49° 52' 15" e em sentido norte-sul pelo meridiano de 22° 58' 

44". A área do município é de 296,203 km², representando 0,1193 % do território paulista, 0,032 % 

da área da região Sudeste do Brasil e 0,0035 % de todo o território brasileiro.  
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Figura 1 – Mapa da localização de Ourinhos/SP.  
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O FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 

Surgimento do Movimento 

 

O ensino de música era realizado por bandas, que sempre participavam de desfiles, 

inaugurações, eventos esportivos e religiosos, e alguns jornais de Ourinhos mencionam a Banda 

Municipal desde a década de 1930, que tinha o apoio da Prefeitura. Podemos destacar o maestro 

Américo de Carvalho para a formação musical dos jovens de Ourinhos e região, que assumiu a 

banda, segundo o jornal A Voz do Povo em 1931. A prefeitura disponibilizava transporte 

(caminhão) para locomoção dos músicos que participavam da Banda Municipal. 

 

 

Figura 2- Banda Municipal sendo transportada por caminhão 
Fonte: GOMES, M. A. Divina Comunhão, 2010, p. 33. 

 

A tradição de festivais em Ourinhos, segundo Gomes (2010), se inicia nos anos de 1950, 

em festivais com apresentações em coreto, das quais diversos artistas locais e de outras regiões 

participavam. Os conjuntos musicais e orquestras eram incentivados a se apresentarem devido 

aos bailes e serenatas que ocorriam na região com cantores e instrumentistas que se reuniam na 

Praça Mello Peixoto ou em outros lugares da cidade. 

  Gomes (2010) relata que os músicos ensaiavam com rigor e enfrentavam diversas 

dificuldades, pois o caminhão cedido pela Prefeitura muitas vezes estava sujo de terra, os bancos 
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às vezes caíam e amassavam os instrumentos e também sujavam os uniformes dos músicos, os 

ônibus eram cedidos apenas quando havia apresentações em outras cidades. A Banda Municipal 

também possuía um mascote, um carneiro, que os acompanhava nas apresentações como mostra 

a imagem abaixo. 

 

 

Figura 3 - Banda Municipal na escadaria da Catedral 
Fonte: Livro “Divina Comunhão” de GOMES, 2010, p.35. 

 

Outro grupo bastante envolvido e interessado em difundir a música erudita no ano de 1977 

era o Grupo de Amigos da Música de Ourinhos (GAMO), que promovia reuniões todo mês, com 

apresentações, buscando incentivar a população a comparecer e até mesmo a estudar. Outro 

grupo importante para popularizar a música erudita foi o Trio Beethoven, cuja formação era Cecília 

Einstoss (pianista), José Magali Junqueira (violinista) e Paulo Braga Diniz (violoncelista), 

retratados na imagem abaixo. 
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Figura 4 - Trio Beethoven em apresentação na Praça Mello Peixoto 
Fonte: livro “Divina Comunhão”, de GOMES, 2010. 

 
Atualmente, busca-se desenvolver o Festival (FMO), envolvendo diversos setores da 

cidade, frisando a ação da educação do Festival. A Secretaria da Cultura executa a logística, 

auxiliando na indicação dos nomes de futuros convidados e viabilizando financeiramente a vinda 

de professores e músicos para realização do evento. Anteriormente, as inscrições eram feitas por 

cartas, mas com o advento da internet, foram facilitadas a divulgação e inscrições de participantes, 

sendo criado um site para divulgar o evento. A Secretaria da Cultura também é responsável por 

produzir o material gráfico, representado nas imagens abaixo, a estrutura, a montagem das 

exposições, a utilização e disposição dos locais para alojamentos, cursos e apresentações e 

realizam contatos com professores e músicos. 
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Figura 5 - Cartazes dos Festivais de Música 

Fonte: livro “Divina Comunhão” de GOMES, M. A, 2010. 
 

 No começo, devido ao nome que foi dado, houve uma rejeição por parte da população, 

causando em muitos a impressão de ser um evento competitivo, mas buscou-se inserir e incentivar 

a população ourinhense a participar e foi através de pré-apresentações que acontecem em 

diversos lugares da cidade que algumas pessoas que nunca ouviram falar do Festival, mesmo 

sendo da cidade, puderam ter contato com tal evento, mostrando que seu principal objetivo é 

voltar-se para educação musical e atrair para essa realidade aqueles que não têm contato com tal 

educação, que são leigos no assunto, contribuindo não somente para a formação dos alunos que 

já possuem conhecimento em música, mas também para os que não possuem. 

Gomes (2010) destaca a importância de oferecer diversos cursos e programas musicais, 

enfatizando que o evento ourinhense se destina à música popular, especialmente a instrumental, 

havendo uma preocupação com a qualidade pedagógica e com a divulgação da música brasileira, 

buscando incentivar a participação da sociedade. A criação da Escola Municipal de Música de 

Ourinhos possibilitou o surgimento primeiramente do Festival, e em segundo lugar de diversos 

grupos musicais, de diferentes faixas etárias, que realizam diversas apresentações durante o 
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evento, e este possui âmbito nacional e internacional, possibilitando a participação de pessoas de 

diversos lugares (DF, RS, PR, MG, SC) sendo conhecido até mesmo em outros países.  

Assim, o ambiente que foi sendo criado nos festivais (com edições consecutivas desde 

2001) atrai cada vez mais participantes, pois acaba sendo para alguns músicos um evento 

acolhedor, principalmente para quem é de fora da cidade, e destaca-se que outras cidades 

maiores que Ourinhos não possuem tal evento do mesmo porte, e grande parte é um trabalho 

municipal. 

Desse modo, o Festival foi criando uma identidade cultural e territorial própria, 

historicamente construída e consolidada. Haesbaert (1999) explora o conceito de identidade 

socioterritorial como sendo um tipo de identidade social (identificação ou reconhecimento das 

pessoas em relação aos objetos, coisas ou outras pessoas, tendo um forte conteúdo simbólico e 

histórico) que parte ou transpassa o território, referindo-se, mais especificamente, àquelas que se 

situam frente a, ou em, um espaço simbólico, social e historicamente produzido, podendo se referir 

desde ao recorte de paisagem e espaço cotidiano vivido até ao recorte mais amplo de Estado-

nação. De forma mais específica, refere-se a um tipo de identidade que envolve uma dimensão 

histórica de imaginário social, associada ao espaço de referência de memória de um grupo, como 

alguns monumentos ou lugares históricos.  

Outro elogio que o Festival tem recebido é em relação às escolhas de professores para 

ministrarem os cursos/workshops e também às escolhas dos alunos, pois, segundo Wilson 

Pereira, diretor da Escola Municipal de Música, o nível musical da cidade melhorou devido à 

obtenção de informações e materiais didáticos disponibilizados pelos músicos/maestros e tais 

materiais fazem hoje parte do acervo da E.M.M.A.C. Destaque também para a participação dos 

estabelecimentos comerciais da cidade, pois, com a vinda de diversos participantes, há um 

aumento na renda de muitos comerciantes, aumento do fluxo de pessoas e várias 

lojas/restaurantes participam do evento à sua maneira, seja enfeitando as vitrines, como na 

imagem abaixo, seja recebendo eventos musicais, movimentando a economia da cidade, dos 

hotéis, bares, lanchonetes.  

Foi realizada em 2007 uma mobilização social para pressionar o governo federal para a 

volta do ensino obrigatório de música nas escolas públicas e foi feito durante o Festival um abaixo 

assinado a favor do ensino obrigatório, sendo em 2008 realizado um Seminário sobre Educação 
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Musical para debater tal assunto. Passados alguns meses desse mesmo ano, foi aprovada a lei 

que tornou obrigatório o ensino de música nas escolas do Brasil. 

 

 

Figura 6 - Loja enfeitada para o 14°Festival de Música de Ourinhos 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/a.404428296310759.98878.403762783043977/
673773666042886/?type=3&theater 

 
 

Tal evento procura abarcar tanto a música popular quanto a chamada música clássica ou 

erudita, sendo considerada positiva essa dualidade no ensino musical, mostrando algo diferente na 

cena brasileira de festivais. Isso atrai o interesse tanto por parte de professores como também de 

alunos de ambas as linhas musicais. 

 

Ano do Festival Homenageado Organizadores 

2001 
- 

Governo de Ourinhos, Secretaria de Cultura do 
Estado e Conservatório Dramático e Musical 
“Dr. Carlos de Campos” de Tatuí. 

2002 Guinga Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de Ourinhos 

2003 Paulo Jobim Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 
de Cultura 

2004 Toninho Horta Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 



42 

 

  

 

de Cultura e Turismo de Ourinhos 
2005 Toninho Carrasqueira Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo e APEMO 
2006 Nailor Proveta Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura e Turismo 
2007 Villa Lobos Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura 
2008 OSESP Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura 
2009 Paulinho da Viola Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura 
2010 Noel Rosa Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura 
2011 Luiz Gonzaga Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 

de Cultura 
2012 Pixinguinha e Maurício 

Carrilho 
Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 
de Cultura 

2013 Vinícius de Moraes e 
Stravinsky 

Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 
de Cultura 

2014 Milton Nascimento e 
Cesar Guerra- Peixe 

Prefeitura de Ourinhos e Secretaria Municipal 
de Cultura 

Quadro 3 – Dados dos Festivais de Música de Ourinhos 
Fonte: elaborado por SANTOS, 2014. 

  

O Festival, que ocorre desde 2001, é um evento que sempre atraiu diversas pessoas e, 

como podemos analisar na tabela acima, em sua primeira edição não homenageou nenhum 

músico em especial, mas ao longo dos anos foi decidido, tanto por sua idealizadora como por 

parceiros e organizadores, homenagear algum músico, buscando difundir o ensino da cultura 

musical popular e erudita, contando com grande participação do Conservatório de Tatuí no 

primeiro evento, o qual ajudou na organização, viabilizando a concretização do Festival. Assim, o 

evento vai manifestando sua história, tendo fortes rebatimentos sobre o simbólico e geossimbólico4 

ourinhense, fomentando suas características às do lugar, que se desdobra em territórios e 

territorialidades.  

 
Quando, num lugar, a essência se transforma em existência, o todo em partes e, 
assim, a totalidade se dá de forma específica, nesse lugar a história real chega 
também com os símbolos. Desse modo, há objetos que já nascem como ideologia 
e como realidade ao mesmo tempo. É assim que eles se dão como indivíduos e 
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que eles participam da realidade social. Nessas condições, a totalidade social é 
formada por mistos de “realidade” e “ideologia”. É assim que a história se faz. 
(SANTOS, 1996, p. 127)4 

  
Podemos perceber que o Festival envolve múltiplas territorialidades que se expressam 

através dos usos dos espaços do município para o evento, considerando: a Escola de Música e 

sua forma de controlar os fluxos e os territórios através de seus alunos; os participantes e também 

não participantes da comunidade que participa, e aqueles que estão alheios ao evento 

(SANTOS,1996; HAESBAERT, 2005, 2006). 

HISTÓRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

A Escola Municipal de Música de Ourinhos está localizada na Rua Treze de Maio, n° 300, 

Vila Perino, e foi criada oficialmente pela Lei Complementar nº 138, de 07 de Junho de 1996. A 

iniciativa teve por objetivo difundir o ensino da música na cidade, proporcionando ensino musical 

gratuito. A escola é mantida pela Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura, que mantém 

convênio com a Associação de Alunos e Pais da Escola Municipal de Música para agilidade na 

realização das atividades.  

A Escola – que começou suas atividades informalmente com os músicos da Banda 

“Maestro Américo de Carvalho”, nos fundos do Teatro Municipal de Ourinhos – encontra-se hoje 

no Centro Cultural Tom Jobim, o maior centro de cultura da região. Atualmente, a Escola Municipal 

de Música conta com aproximadamente 800 alunos, a partir de 7 anos, que dão vida à escola de 

manhã, tarde e noite, freqüentando os mais variados cursos (gratuitos): Bateria; Bombardino; 

Clarinete; Contrabaixo Acústico e Elétrico; Flauta Transversal; Guitarra; Coral Adulto, Juvenil e 

Infantil; Piano Popular e Erudito; Percussão; Saxofone; Trombone; Trompete; Tuba; Violão Popular 

e Erudito; Violino; Violoncelo e aulas de Teorias; Harmonias; Práticas de Música de Câmara e 

Orquestra e História da Música.  

A partir de 2006, o município de Ourinhos conta também com o Curso Técnico em Música 

pelo Instituto Tecnológico Paula Souza, com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria 

Municipal de Cultura e Escola Municipal de Música. De acordo com entrevistas realizadas durante 

o Festival, com Robson Marchesani e Jeferson Bento, este curso veio para profissionalizar os 
                                                           
4
 Segundo Bonnemaison (2000), Geossimbólico é a presença de marcos que conferem ao lugar um sentido, uma ética e 

também uma espiritualidade. 
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musicistas que a Escola Municipal de Música oferece ao mercado. Neste curso o aluno terá a 

qualificação de Educador musical, mestre de Fanfarra, Regente de Corais e Produtor Musical, 

cursos estes ministrados por professores com nível superior na área.  

 A Escola de Música também mantém o projeto Social “Fanfalata” que teve início no ano de 

2006, incluindo cerca de 150 crianças de bairros carentes neste projeto.  Também com o apoio da 

Secretaria de Estado da Cultura promove-se o “projeto Guri” que auxilia 200 crianças que não 

conseguiram entrar na Escola através do teste seletivo. 

O projeto de criar o Festival de Música (FMO) veio a partir da criação da Escola Municipal 

de Música de Ourinhos, sendo inaugurada em 1993, e os grupos musicais começaram a se 

formar, aumentando as exigências para que houvesse cursos nessa área. O I Festival foi realizado 

em 2001, incluía cursos, palestras, oficinas e várias apresentações artísticas, com workshops, 

exposições e eventos paralelos, havendo diversas práticas de grupo durante a semana do 

Festival. 

A prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura são grandes apoiadoras deste evento, 

sendo de responsabilidade da Secretaria desenvolver toda a logística do evento, criando o site, 

materiais gráficos (representados nas imagens abaixo), utilização dos espaços da cidade, 

agendamento das participações dos professores e músicos, criação das exposições, recebimento 

de inscrições dos diversos cursos oferecidos etc. 

 

 

Figura 7- Arte do 14° FMO. Direção artística de Fernando Cavezale e Jeferson Bento 

Fonte::https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/a.404428296310759.98878.403

762783043977/660964957323757/?type=1&theater 



45 

 

  

 

 

Figura 8 - Programações do Festival 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.671337596286493/671337506286502/?typ
e=1&theater 

 
A logística que é montada neste evento, de acordo com Lull (1978, apud KONG, 2009, p. 

203), “só pode existir como um evento ou produto cultural (concerto, apresentação na rua, audição 

privada, discos, fitas cassete, CDs, fitas digitais etc), possibilitando sua divulgação em outros 

meios (rádio, vídeo musical, alguns filmes)”. Já foram feitos diversos vídeos, entrevistas etc sobre 

o Festival, devido à sua importância para a cidade, e através disso é mostrada a resistência que 

há nesta imposição de valores e identidades, pois somente através das divulgações que ocorrem 

(sejam essas divulgações feitas através de sites, jornais, revistas, outdoor, amigos etc) que é 

possível que haja participantes, e é de fundamental importância, pois, segundo Fuini (2014), os 

eventos 

 
(...) são as ações que dão sentido às práticas territoriais, posto que se há ator, há 
interesses e se há interesse, há uma ação e se as ações são múltiplas e se 
interrelacionam, se cria um evento, e se o evento modifica as organizações 
espaciais anteriores, desfaz ou suprime identidades pretéritas e define novas 
identidades (FUINI, 2014, p. 4) 
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Há um incentivo aos músicos, não somente de outras cidades, mas também aos músicos 

da cidade, incentivando-os social, cultural e financeiramente, pois alguns aproveitam sua 

participação para divulgar seu trabalho e, assim, Kong (2009) aborda a questão de motivações 

econômicas referentes à produção musical, e a discussão está centrada na economia musical, em 

que se encontra outra via pela qual o nexo entre o cultural e o econômico pode ser investigado. 

OS GRUPOS MUSICAIS 

Cursos de Capacitação 

 

A E.M.M.A.C. proporciona todos os anos ao seu corpo docente aulas semestrais de 

capacitação profissional na área da didática musical, apreciação, musicalização e instrumento para 

que os professores possam passar cada vez mais seus conhecimentos aos alunos. As atividades 

da escola estão detalhadas no quadro abaixo: 

 

Orquestra Sinfônica 
Municipal de 
Ourinhos – OSIMO 
 

A Orquestra atualmente conta com 50 integrantes. O repertório é voltado 
para música erudita e popular. A Orquestra inclui em seu repertório 
peças do século XX, do período Pós Romântico, inclusive peças de 
compositores brasileiros, como por exemplo Villani Cortes 
 

ORQUESTRA DE 
CORDAS JUVENIL 
 

A Orquestra é formada por alunos iniciantes, com o objetivo de 
proporcionar a prática em grupo, leitura à primeira vista e afinação. O 
repertório é formado por peças de todos os períodos da música 
 

BANDA DE 
CONCERTO 
 

Esses grupos servem como laboratório de prática de grupo com os 
alunos de sopro e percussão da E.M.M.A.C. Com um repertório voltado 
para a música erudita, popular brasileira e estrangeira, esse grupo tem 
por objetivo desenvolver a habilidade de leitura e interpretação dos 
alunos. Atualmente cada banda conta com 23 integrantes 

BIG BAND A Big Band da Escola Municipal de Música de Ourinhos atualmente 
conta com 30 músicos de instrumentos de sopros, percussão, bateria, 
guitarra e contrabaixo elétrico. A Big Band é o resultado de formações 
anteriores que foram dando continuidade à tradição das Bandas 
Musicais de nossa cidade. Ela é formada por alunos da Escola, com o 
objetivo de viabilizar a aplicação de seus estudos individuais, 
proporcionando a prática em grupo, experiência fundamental para a 
formação musical desses alunos. A Big Band tem em seu repertório 
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músicas brasileiras e estrangeiras 
GRUPOS DE 
REPERTÓRIO DE 
MPB E JAZZ 
 
 

É composto por piano, violão, flauta transversal, bateria, contrabaixo 
elétrico e voz. Formado por alunos e professores, esse grupo visa à 
prática da música popular brasileira, dando a abertura para improvisos e 
arranjos criados por elementos dos grupos. Teve importantes 
participações da Noite da Seresta e Noite da Bossa Nova realizada no 
Teatro Municipal Miguel Cury 

DUOS, TRIOS E 
QUARTETOS DE 
SOPROS (Clarinetes, 
Saxofones e Flautas 
Transversais) 

Estes grupos executam peças eruditas e populares. Geralmente os 
arranjos das peças executadas são construídos pelos professores da 
Escola 

CORAL ADULTO 
 

Criado em 1996 o grupo foi premiado em várias apresentações feitas nas 
regiões, apresentou-se também no Memorial da América Latina-SP. Tem 
por objetivo integrar alunos e a comunidade local e da região, conta com 
60 integrantes 

CORAL JUVENIL 
 

Criado em 2001 é formado por adolescentes entre 13 e 17 anos. Com 
um repertório de música popular brasileira e americana, possui 30 
integrantes 

CORAL INFANTIL 
 

Formado em 1996 a criança aprende a utilizar melhor suas qualidades 
vocais e amplia sua vivência musical cantando peças folclóricas e 
populares. Tem 45 integrantes entre 07 e 12 anos 

MADRIGAL 
 

Grupo vocal da escola que com frequência participa dos Mapas Culturais 
Paulista, sendo vencedor da fase regional 2006 e representou a 
E.M.M.A.C no Mapa Cultural Estadual em 2006, participou da abertura 
do V e VI Festival de Música de Ourinhos. Atualmente este grupo tem 16 
elementos. É um grupo vocal que representa a escola em vários 
encontros e concursos nacionais 

Quadro 4 – Atividades desenvolvidas pela Escola Municipal de Música 
Fonte: E.M.M.A.C. 

 
 Todo ano o FMO procura escolher um homenageado para o Festival, sendo um ou dois 

músicos e /ou geralmente um escritor, que passará a inspirar a realização de trabalhos, tanto nas 

escolas que recebem material didático, tal como o exemplo abaixo, onde os alunos da E.M.E.F. 

Prof° Jandira Lacerda Zanoni, do bairro Jardim Itamaraty, realizaram diversas pinturas nas aulas 

de artes e assim puderam aprender sobre o homenageado com os trabalhos feitos na escola, 

servindo como suporte aos professores e alunos, com diversas informações biográficas, principais 

obras etc. 
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I   

Figura 9 – Trabalho confeccionado pelos alunos da E.M.E.F. Prof. Jandira Lacerda Zanoni, 
representando um dos homenageados do festival 

Fonte: do autor. 

 

 
Figura 10 – Trabalho dos alunos da E.M.E.F Jandira Lacerda Zanoni, representando um dos 

homenageados do festival 
Fonte: do autor.  

 

E quanto ao restante da cidade, muitos também participam do evento de alguma forma, 

seja enfeitando suas lojas, comércios, colando cartazes, buscando incentivar os comerciantes a 

decorar suas lojas de uma forma musical (baseado em cada homenageado do ano), além disso, 

as datas do festival são escolhidas para que não coincidam com o calendário escolar, pois os 

alojamentos e os cursos oferecidos ocorrem nos prédios escolares que ficam próximos à Escola 

Municipal de Música.  
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AS TERRITORIALIDADES DO FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 

O lado político e econômico: os atores e suas territorialidades 

 

O evento em tela, o FMO, é de realização do Governo do estado de São Paulo, juntamente 

com o Governo de Ourinhos, a Secretaria Municipal de Cultura e a Associação de Alunos e Pais 

da Escola Municipal de Música de Ourinhos (APEMO), e possui apoio cultural de algumas 

organizações privadas da cidade, como por exemplo: FEMM (FIO/Colégio Objetivo), Super Ensino, 

Castor, Construlopes e Gimenez, Studio- Instituto Musical e MAGRAF, que apoiaram o evento no 

ano de 2014.  

Podemos perceber que são poucas empresas que apóiam este evento, diferentemente de 

outro evento que também ocorre anualmente na cidade, a Feira Agropecuária e Industrial de 

Ourinhos (FAPI), que possui diversas empresas em seu apoio e financiamento. A própria prefeita 

Belkis Fernandes pediu apoio ao SEBRAE para subsidiar até 30 empresas de Ourinhos e região 

em 50% para exposição e comercialização de produtos e serviços na FAPI, tendo sido organizada 

por grupos de entidades do município, o G FAPI, composto por: Prefeitura, Câmara Municipal, 

AIOR, ACE, FIESP, Sincomércio, Sindicado Rural e outros apoios.  

De acordo com entrevista feita com o Maestro da E.M.M.A.C., Jeferson Bento, Diretor de 

Atividades Pedagógicas e responsável pela Direção Artística do Festival, a gestão é estabelecida 

de acordo com cada administração, implicando diretamente nas programações e decisões de 

quem será homenageado, quais professores serão selecionados para ministrar aulas e cursos e 

quais apresentações ocorrerão em determinados lugares no decorrer do evento e, ainda, se serão 

cobradas ou não. De acordo também com cada gestão é disponibilizada uma verba pela 

Secretaria Municipal de Cultura, que varia entre 400 ou 500 mil reais,  mas é um valor muito baixo 

se compararmos com o Festival de Inverno de Campos do Jordão-SP, e se considerarmos o que é 

investido na FAPI, por exemplo. No ano de 2014 foi contabilizada uma receita de R$ 2.342.701,76, 

esse faturamento que ocorre na FAPI é proveniente do aluguel dos espaços dos expositores (R$ 

735 mil), das vendas de bebidas (R$ 218 mil), do aluguel do espaço para o parque de diversão (R$ 

300 mil), das vendas de camarotes (R$ 342 mil) e vendas dos cartões de estacionamento (R$ 234 

mil). Já os patrocinadores são vários, e suas doações somaram R$ 506.934,00, segundo dados do 

jornal online Mais Ourinhos, de 2014. 
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No quesito despesa, o G FAPI registrou um total de R$ 2.301.387,92. Os principais gastos 

foram com rodeio (R$ 300 mil), pecuária (R$ 142 mil), sistema de incêndio (R$ 54 mil), palco 

alternativo (R$ 40 mil) e shows (R$ 1.240.150,00). Já as despesas da Prefeitura de Ourinhos 

ficaram dentro da média dos últimos anos e o governo municipal investe na realização da feira 

desde a sua primeira edição. 

Foram feitos questionários durante o evento em alguns comércios da cidade no bairro 

central e no bairro do Jardim Itamaraty, sendo selecionados três comércios aleatoriamente, para 

mostrar se há discrepância em relação à divulgação do evento, conhecimento por parte dos donos 

de comércio e moradores da cidade e participação dos mesmos no festival. Isso tudo no sentido 

de buscar demonstrar as territorialidades do evento, ou seja, “como sinônimo de pertencer àquilo 

que nos pertence, de exclusividade e limite, e de preocupação com o destino e a construção do 

futuro” (SANTOS; SILVEIRA, 2010). Além disso, pensa-se na territorialidade como “o território do 

indivíduo, seu espaço relacional, horizonte geográfico e limite para a vivência e apreensão da 

realidade, aquilo que pertence ao mundo dos sentidos e, portanto, da cultura e das interações cuja 

referência básica é a pessoa e sua capacidade de se localizar e deslocar” (SPOSITO, 2003).  

Nos comércios da área central foram relatados que todos conhecem o FMO, sendo que um 

dos estabelecimentos auxilia o evento até mesmo antes de se iniciar o festival, pois desde antes 

de surgir o festival havia rodas de samba/choro em frente ao estabelecimento. Apenas dois dos 

três comércios participam do FMO, sendo que um enfeitou a loja de acordo com o homenageado 

do ano, para atrair clientes, e o outro além de atrair público com músicas, também realiza canjas e 

rodas de choro. Em todos os estabelecimentos foi relatada uma diminuição no número de vendas 

desde dois anos atrás e um dos estabelecimentos informou que houve uma diminuição de até 30% 

em relação aos anos anteriores. De acordo com um dos entrevistados, o perfil de renda de uma 

parcela dos participantes é baixo, embora todos os comerciantes entrevistados afirmaram que tal 

evento é bom para a economia da cidade, movimentando os comércios, mas é necessário que 

haja uma maior divulgação do evento, pois em nenhum dos estabelecimentos havia algum cartaz, 

folder ou pôster sobre o evento. 

Já no bairro do Jardim Itamaraty, localizado ao sul do município, logo na entrada havia um 

outdoor sobre o evento, e dos três estabelecimentos entrevistados apenas um conhecia, os outros 

dois nunca ouviram falar sobre ele e, consequentemente, não participam do FMO, devido à falta 

de conhecimento, de interesse ou mesmo à falta de tempo. Embora haja discrepância em relação 
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ao conhecimento sobre o evento, alguns comércios da área central da cidade se beneficiam mais 

pela vinda de participantes/alunos ao FMO, pois isso movimenta e influencia setores da economia. 

 Foram realizados também questionários fechados durante o Festival na Praça municipal 

central “Mello Peixoto”, sendo estes participantes ou não, e pôde-se constatar que a maioria dos 

participantes tem conhecimento do Festival. De acordo com questionário aplicado, pôde-se 

constatar que 93% tem conhecimento do evento e apenas 7% não conheciam o evento. 

Ainda referente aos questionários realizados, buscou-se saber o perfil de renda e faixa 

etária (Tabela 1) dos participantes e não participantes do evento, com o intuito de verificar se 

houve aumento na movimentação dos comércios de Ourinhos e se há o envolvimento e atração da 

população de diferentes idades. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes entrevistados 

 Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Idade    

< 19 anos 6 6 12 

20 a 29 anos 30 11 41 

30 a 39 anos 8 2 10 

40 a 49 anos 0 0 0 

> 50 anos 6 1 7 

Renda Mensal    

1 a 2 SM 33 13 46 

3 a 4 SM 12 5 17 

5 a 7 SM 5 1 6 

> 8 SM 1 - 1 

SM= salário mínimo 

Fonte: do autor. 

 

Podemos constatar que a maioria dos entrevistados possuem renda de 1 a 2 salários 

mínimos, sendo considerada a maioria dos entrevistados com perfil de renda baixa (classes média 
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baixas) e podemos perceber que a desigualdade de renda ainda é grande, pois conforme o último 

censo realizado pelo IBGE (2010), a renda per capita domiciliar dos brasileiros é de R$668,00. Já 

referente à idade, podemos notar que tanto jovens como adultos e idosos prestigiam o evento, 

embora a grande maioria dos entrevistados sejam jovens e adultos. A característica de renda dos 

entrevistados pode ser atribuída ao fato de que muitos dos frequentadores são estudantes de nível 

médio e superior (incluindo muitos alunos da Unesp), não sendo, portanto, provedores de suas 

famílias.  

Há uma grande variação em relação à idade dos participantes e não participantes do 

evento, mostrando que este atrai diferentes faixas etárias, mas não varia muito em relação ao 

perfil de renda. Podemos dizer que há uma contradição entre os dados da tabela acima e dos que 

foram colhidos em entrevistas, pois uma grande parcela dos entrevistados afirmou que o Festival é 

um evento que atrai mais a classe média alta, pois os usos que se dão pelo evento acabam se 

tornando uma forma de “controlar” quem participa, já que não foram utilizados muitos espaços 

longe da área central da cidade e todos os concertos ocorreram no Teatro Municipal, limitando a 

capacidade de participantes. Algumas apresentações também foram cobradas, apesar de ser um 

preço baixo e alguns interessados podem não ter tido condições de participar. 

Kong (2009) enfatiza que a música pode ser expressão dos gostos e experiências musicais 

e faz uma ligação entre a música, as relações políticas e grupos sociais, podendo-se perpetuar e 

apoiar valores ideológicos dominantes, podendo estes locais exercer ou não um controle entre 

diferentes grupos sociais. O Festival, como evento espacial, tem a propriedade que Santos (1996) 

aponta de dissolver as coisas e identidades e propor novas, conforme a lógica de comando dos 

atores e dos sujeitos (com destaque para o Estado em diversas escalas), que criam o tempo, 

sendo portadores do presente. 

  
Os eventos históricos supõem a ação humana. (...) evento e ação são sinónimos. 
Desse modo, sua classificação é, também, uma classificação das ações. Os 
eventos também são ideias e não apenas fatos. Uma inovação é um caso especial 
de evento, caracterizada pelo aporte a um dado ponto, no tempo e no espaço, de 
um dado que nele renova um modo de fazer, de organizar ou de entender a 
realidade (SANTOS, 1996, p. 96). 

 

Além disso, sua territorialidade manifesta, em maior ou menor grau, o princípio da inclusão 

e exclusão de classes sociais e bairros conforme a renda. Conforme Soja (1971), citado em 
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Raffestin (1993, p. 159-161), a territorialidade, como a soma das relações de tipo biossociais 

mantidas por um sujeito com seu meio, envolve a ideia de diferenciação, distinção e exclusividade 

territorial por um grupo, alimentando relações espaciais de inclusão e exclusão, podendo ser 

assimétrica e dissimétrica entre os atores, já que envolve “sociedade-espaço-tempo” e “produção-

troca-consumo” das coisas.  

O lado cultural: os atores e suas territorialidades 

 

Segundo Corrêa e Rosendahl (2009), a música auxilia na compreensão de conceitos 

geográficos, é construtora da identidade nacional e os festivais contribuem para preservar e 

difundir a cultura, pois procura-se envolver a cidade, os visitantes, alunos e professores. O FMO 

oferece 41 cursos – entre eles as atividades práticas e teóricas, shows, concertos e atividades 

musicais/artísticas – e todo ano o festival homenageia um artista diferente. No ano de 2014, os 

homenageados foram Milton Nascimento (Música Popular) e Cesar Guerra-Peixe (Música Erudita), 

dois grandes músicos brasileiros e há exposições no centro da cidade, na biblioteca, no teatro, 

mostrando a necessidade da importância política e cultural para a cidade, buscando integrar os 

moradores de Ourinhos e estudantes, não só estudantes de música, mas também aqueles que 

não possuem conhecimento nessa área, tentando fortalecer o papel de ações culturais. 

 De acordo com Claval (2002), a cultura5 é uma realidade superior e é imposta e 

condicionada aos homens, sendo de grande importância, pois cria indivíduos e grupos e pode-se 

notar isso através dos grupos musicais que foram e são criados antes, durante e depois do festival 

e mesmo outros grupos ou indivíduos que continuam a se manifestar através da cultura que é 

difundida na cidade. 

Podemos perceber que Ourinhos é uma cidade que incentiva bastante certas expressões e 

representações culturais, pois durante o ano todo são realizados outros eventos que procuram 

atrair diversos públicos diferentes. A ex-secretária de cultura, Neusa Fleury, foi uma das mais 

influentes e incentivadoras na criação da Escola de Música e Bailado, do Museu Municipal, do 

Centro Cultural Tom Jobim, das bibliotecas Clarice Lispector na Vila Margarida e Paulo Leminski 
                                                           
5A cultura, segundo Claval (2002) é um campo comum para o conjunto das ciências humanas, e as 
diferentes disciplinas irão abordar de diferentes formas. A Geografia não desvincula os grupos dos territórios 
onde vivem. 
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na Vila Odilon, incentivou também a implantação do Circo da Cultura Popular e outras oficinas 

culturais, além de ser uma das responsáveis pela criação dos festivais de música, dança e 

literatura. A mesma trabalhou em cinco administrações diferentes no cargo de Secretária de 

Cultura, sendo três administrações em Ourinhos e uma em Santa Cruz do Rio Pardo e uma em 

Canitar e, mesmo depois de deixar tal função, ocupava o cargo de Diretora da Biblioteca Tristão de 

Athayde desde o início de 2013, mas foi exonerada pela atual prefeita (Belkis Fernandes- PMDB- 

2013/2016) do comando das bibliotecas da cidade.  

Em entrevista concedida ao jornal Novo Negocião (27/06/2014), Fleury diz que sofreu 

pressões e perseguições por parte da nova gestão, sendo muitas vezes difamada, e disse que o 

atual Secretário de Cultura (Fernando Cavezale) foi o principal responsável por sua saída, mas 

relata que apesar das dificuldades que ocorreram, a Biblioteca Tristão de Athayde é hoje 

reconhecida em São Paulo devido ao modelo de gestão, havendo empenho por parte da diretoria 

e da Associação de Amigos da Biblioteca Pública. 

Os editais de fomento à cultura chegaram a servir de modelo para outras cidades e a 

equipe gestora é de extrema importância para a realização dos eventos, pois alguns dos 

programas implementados são novidades em termos de políticas públicas para a cultura e a 

população pode se beneficiar de uma vigorosa, diferente e descentralizada agenda cultural para os 

próximos anos, ocorrendo diversos eventos para a população, tais como VivaOurinhos, Agosto das 

Letras, Festival de Música de Ourinhos, Festival de Dança e de Literatura, entre outros que estão 

sendo criados pela nova gestão. Ainda buscando incentivar a cultura na cidade, foram realizadas 

diversas apresentações culturais ao longo da semana, em diversos lugares diferentes, buscando 

levar a cultura a outros bairros e também à população.  

Podemos perceber com a representação territorial do Festival que grande parte do evento 

se deu na parte central da cidade e, embora houvesse apresentações de grupos, músicos em 

outros bairros mais afastados da área central, a territorialidade do Festival nos mostra, retomando 

Raffestin (1993), que ao se abordar o território há uma referência implícita à noção de limite, que 

mesmo não sendo traçado, implica a relação que o grupo mantém com uma porção do espaço. O 

Festival dá uma característica ao teatro e mesmo outros lugares que são utilizados pelo evento. 
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Figura 11- Mapa com a localização das atividades oferecidas pelo evento. 

As imagens abaixo mostram apresentações que ocorreram no Calçadão da Rua Paraná, no 

centro comercial do município, durante a manhã do sábado (19/072014) com uma Big Band 

formada por alunos do Festival, sob a regência do professor Diego Garbin e participação do 

saxofonista e flautista Vinícius Dorin. E também o professor Toninho Carrasqueira juntamente com 

seus alunos do curso de flauta e um duo de alunos do curso de Oboé se apresentou no UPA, na 

Santa Casa e Posto de Saúde (Postão) e usando de palavras do próprio professor, segundo ele 

"Eles estavam ali para tentar através da música, abraçar e levar algum conforto as pessoas que ali 

estavam, sendo assim, todos tocariam com todo carinho e paixão existentes" (descrição de 

entrevista).  
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Figura 12 – Apresentação na Santa Casa de Ourinhos 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674723535947899/674722259281360/?typ
e=1&theater 

 

 

Fiura 13 – Apresentação no Postão- Vila Mano 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674723535947899/674722485948004/?typ
e=1&theater 

 

 
Figura 14 - Apresentação no UPA- Vila São Luiz 

Fonte: 
https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674723535947899/674722709281315/?typ

e=1&theater. 
 

 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674723535947899/674722709281315/?type=1&theater
https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674723535947899/674722709281315/?type=1&theater
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Este ano, foram oferecidos 41 cursos durante a semana que acontece o evento, no qual 

várias pessoas se inscreveram. Os cursos oferecidos foram: 

 

Práticas 
coletivas 

Coral infantil, Orquestra Sinfônica, Big Band, Prática de Choro, Canto Coral 
Adulto e Música do Mundo. 

Cordas Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo Acústico, Piano Erudito e Violão 
Erudito. 

Sopros Flauta, Oboé, Clarinete, Fagote, Trompa, Trombone Erudito e Tuba. 
Voz/Colaboração Piano/Colaboração e Canto Erudito/ Técnica de Aperfeiçoamento 
Música Popular Canto Popular, Bateria, Guitarra, Contrabaixo Elétrico, Saxofone, Trompete 

Popular, Violão Popular, Piano Popular, Trombone Popular, Clarinete, 
Percussão, Cavaquinho e Bandolim. 

Cursos Coletivos Regência, Educação Musical, Música de Câmara, Arranjo e Improvisação. 

Quadro 5- Cursos oferecidos durante o FMO 
Fonte: Festival de Música de Ourinhos, 2014 

 

O professor do curso de “Música do Mundo” do 14º. FMO, Gabriel Levy, juntamente com 

seus alunos, no final da tarde do dia 25/07/2014, encantou e divertiu a todos que passavam pela 

Praça Mello Peixoto, com boa música e diversas danças, que fizeram com quem estava por ali 

admirasse ou também entrasse na dança, retratados nas imagens abaixo. 

 

 
Figura 15 – Curso de Música do Mundo –Centro de Ourinhos (Praça Mello Peixoto) 

Fonte: 
https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674749479278638/674748735945379/?typ

e=1&theater 
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Figura 16 – Curso de Música do Mundo – Centro de Ourinhos 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/pcb.674749479278638/674748739278712/?typ
e=1&theater 

 
 

De acordo com Kong (2009), a música está envolvida de múltiplas maneiras na expressão 

de resistência a imposições de valores e identidades, sendo que as expressões específicas são 

contingentes das condições de lugar e tempo. A música, nesses casos, comunica experiências, 

exprime conhecimentos, crenças, arte e nos possibilita identificar que as práticas populares 

musicais valorizam certas ideologias e visões de mundo. 

 

 

Figura 17 - Apresentação da Big Band no Calçadão 
Fonte: 

https://www.facebook.com/CulturaOurinhos/photos/a.404428296310759.98878.403762783043977/
674737745946478/?type=3&theater 
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 Haesbaert (2006) afirma que a dimensão cultural sempre esteve presente nos processos 

de formação territorial, desde a criação do Estado-nação, como comunidade imaginada, até a 

diferenciação étnica dos grupos sociais. Tanto a dimensão política quanto a cultural teriam 

componentes desterritorializadores e reterritorializadores, conforme o quadro de símbolos e 

identidades socioculturais e territoriais construídos historicamente. Assim,  

 
(...) o poder do laço territorial revela que o espaço é investido de valores não 
somente materiais mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. É assim 
que o território cultural precede o território político, e com mais razão, precede o 
espaço econômico (BONNEMAISON; CAMBRÉZY, 1995, p. 10, apud 
HAESBAERT, 2006, p. 215).  
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Os "incluídos": atores principais, convidados e público 

 

 Podemos dizer que as festas se manifestam através das 

 
Procissões, dança, música, espetáculos. Cada um é por sua vez ator e 
espectador e vive um momento de intensa emoção, de comunhão e de 
evasão. O sentimento do pertencer coletivo é, então, muito forte. Certas 
festas suspendem a aplicação das regras habituais e conduzem à inversão 
das hierarquias como o modelo do Carnaval cristão. A máscara e o disfarce 
permitem a cada um ser um outro, falar e se comportar livremente. Estas 
permitem purgar a sociedade das tensões (CLAVAL, 2007, p. 131). 

 

A territorialidade do Festival possui dois aspectos: o aspecto fixo, que é retratado pela 

Escola de Música, e o aspecto de fluxos e o cíclico (SANTOS, 1996, 2002; SOUZA, 2003), 

retratado pelo FMO, que ocorre anualmente e em diversos lugares diferentes ao mesmo tempo.  

Segundo Santos (1996, 2002), o espaço pode ser tratado na perspectiva de um conjunto de 

fixos e fluxos. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio 

lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais e 

redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se 

instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que também 

se modificam. Fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica e é desse modo 

que conjuntamente aparecem como um objeto possível para a geografia. 

Ao entender a territorialidade, no movimento de fixos e fluxos, a compreendemos em 

perspectiva relacional, como nos coloca Raffestin (1993): 

 

Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos 
atores sintagmáticos que produzem "territórios". Essa produção de território se 
inscreve perfeitamente no campo do poder de nossa problemática relacional. Todos 
nós combinamos energia e informação que estruturamos com códigos em função de 
certos objetivos. Todos nós elaboramos diversas relações de poder. (RAFFESTIN, 
1993, p. 9) 
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 Figura 18 – Meios pelos quais o público participa do Festival (n=70 entrevistados) 

 

A maioria dos entrevistados (tabela 04) informou participar mais dos cursos oferecidos e 

dos concertos/canjas, mostrando que os atores principais atraem diversos participantes que são o 

próprio público do Festival e também há uma maior participação nos concertos e canjas, por ser 

aberto ao público e realizado nas áreas centrais da cidade, dando assim um melhor acesso do 

público participante e, segundo Santos (2000), os atores hegemônicos da vida econômica, social e 

política podem escolher os melhores lugares para sua atuação e, em consequência, a localização 

dos demais atores é condenada a ser residual, e podem existir  

Locais de poderes, mas também locais de referência, cuja posição se determina de 
uma forma absoluta ou de uma forma relativa. É o mesmo que dizer que, enquanto 
locais de poder, os pontos se definem melhor em termos relativos que em termos 
absolutos. O que importa saber é onde se situa o outro, aquele que pode nos 
prejudicar ou nos ajudar, aquele que possui ou não tal coisa, aquele que tem acesso 
ou não a tal recurso etc. Os pontos simbolizam a posição dos atores (RAFFESTIN, 
1993, p. 12). 
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Os "excluídos": os alheios ao Festival 

 

Segundo Corrêa (2004), na sociedade de classes existem diferenças sociais quando nos 

referimos ao acesso aos bens e serviços que são produzidos socialmente. A produção do espaço 

pelos excluídos é antes de tudo uma forma de resistência e também de sobrevivência, que ocorre 

devido às adversidades enfrentadas por estes grupos sociais. Cabe ao Estado intervir para 

melhorar a infraestrutura urbana, buscando assim valorizar aqueles que são excluídos 

socialmente, pois embora o Governo de Ourinhos e sua Secretaria de Cultura busquem levar o 

Festival a outros bairros, muitos ainda não têm conhecimento sobre o mesmo e desconhecem as 

atividades que estão a ocorrer na cidade e em seu bairro, como é mostrado nas tabelas e gráficos 

abaixo. Em outro texto, o autor comenta que  

 

(...) aos olhos da população de baixa renda, o Estado representa uma instituição 
que não cumpre seus deveres, não atende às crescentes necessidades coletivas 
de certas áreas da cidade, visto até como um adversário que procura romper 
modos de vida enraizados em certos locais. (CORRÊA, 2000, p. 83) 
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Jd. Matilde 2

Cohab 3

Vila São Luís 2

Ipiranga 1

Vila Soares 2

Vila Sândano 1

Nova Sá 1

Nova Ourinhos 2

Centro 19

São Carlos 1

Guaporé 1

CDHU 1

Jd Cristal 1

São Paulo 8

Assis 2

Santa Cruz do Rio Pardo 2

Bauru 2  

Barra Funda 1

Vila Moraes 1

Jd das Acácias 1

Recanto dos Pássaros 2

Itamaraty 1

Jd Ouro Verde 1

Jd Eldorado 1

Jd Gabriela 1

Boa Esperança 1

Jd Paulista 2

Ouro Fino 1

Vila Margarida 1

Jd Santa Fé 4

Santos Dumont 1

Tatuí 1

Marília 1

Paraná 2  

Figura 19– Gráfico com participantes e não participantes divididos por bairros e/ou cidades 
Fonte: do autor. 

 

Podemos observar através da tabela (02) e gráfico que a maioria dos entrevistados mora 

na área central da cidade e, consequentemente, há a possibilidade maior destes participarem do 

evento. Os entrevistados também foram questionados se sabiam ou não se ocorre durante o 

Festival atividades nos bairros (onde residem ou não) e o resultado é mostrado na tabela e gráfico 

abaixo. 

 

Tabela 02 – Atividades nos bairros 

SIM 16 
NÃO 33 
DESCONHEÇO 21 
TOTAL 70 

Fonte: do autor.  

 

Muitos responderam que não há nenhum tipo de atividade realizada no bairro onde 

residem, mas boa parte dos entrevistados não tem conhecimento desta informação, e aqueles que 

responderam que há atividades nos bairros são em sua maioria moradores da região central da 
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cidade ou bairros próximos ao centro de Ourinhos. E, de acordo com o gráfico, a grande maioria 

dos entrevistados tem conhecimento do FMO, mas muitas vezes apenas ouviram falar sobre o 

evento. A falta de participação da população ourinhense muitas vezes ocorre devido a diversos 

fatores, como é mostrado na figura 20 e na tabela 03 abaixo. 

 

Figura 20 – Motivos pela não participação dos entrevistados no FMO 
Fonte: do autor.  

 

Tabela 03 – Como conheceu o FMO 

Posters 11 

Cartazes 23 

Jornal 11 

Site 17 

Amigos 45 

Outros 16 
Fonte: do autor.  
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Muitas pessoas que responderam ao questionário conheciam o evento, mas apenas 

superficialmente, portanto vemos (tabelas 03 e 04) abaixo que em uma das questões que trata a 

respeito da gestão do evento muitos responderam que não modificariam nada, mas será que a 

falta de conhecimento sobre isso teve influência e até mesmo na pergunta seguinte, que tratava 

sobre o aprendizado durante o Festival, realmente aqueles que nunca participaram de nenhum 

curso, concerto ou canja aprenderam algo que lhes foi útil, independente de gostar dos tipos de 

músicas apresentados?  

 

Tabela 04 – O que mudaria no evento 

Localização das atividades 20 

Programação dos eventos 10 

Temática e repertório 3 

Não mudaria nada 37 

Total 70 

Fonte: do autor. 

 

Tabela 05 – O que aprendeu com o evento 

Gostar de boa música (erudita e popular) 19 

Formação musical 32 

Conhecer novas pessoas 13 

Nada 6 

Total 70 

Fonte: do autor. 

 

Esse afastamento do grande público em relação a uma proposta como a do Festival de 

Música de Ourinhos está diretamente associado ao movimento da pós-modernidade e do pós-

modernismo de transformação da cultura, e seus traços e manifestações em mercadorias, levando 

ao processo de massificação da cultura musical pop concomitante ao consumismo do capitalismo 

emergente. Segundo Harvey (2009), citando Jameson (1984) e Mandel (1975), o pós-modernismo 



66 

 

  

 

define a lógica cultural do capitalismo avançado. A partir dos anos de 1960 se inicia uma nova era 

quando a produção da cultura torna-se integrada à produção de mercadorias em geral: 

 

(...) a frenética urgência de produzir novas ondas de bens com aparência cada 
vez mais nova, em taxas de transferência cada vez maiores, agora atribui uma 
função estrutural cada vez mais essencial à inovação e à experimentação 
estéticas. As lutas antes travadas exclusivamente na arena da produção se 
espalharam, em consequência disso, tornando a produção cultural uma arena 
implacável de conflito social. Essa mudança envolve uma transformação definida 
nos hábitos e atitudes de consumo, bem como um novo papel para as definições 
e intervenções estéticas (MANDEL, 1975, p. 65).  

 

As tabelas 03, 04 e 05 nos mostram que o evento, embora tenha sido bastante criticado 

nas entrevistas feitas, não demonstra precisar de drásticas mudanças e atrai tanto aqueles que 

apreciam a música popular como a música erudita. Em cada nova edição do evento é uma nova 

gestão que irá definir o que, como e onde será realizado, proporcionando assim uma difusão da 

cultura musical pela cidade, atraindo diferentes tipos de participantes, e embora haja diversas 

críticas, o evento é forte e conciso na cidade, como nos disse Durval de Lara Fernandes, membro 

da AABMO.  

Desse modo, percebemos que a cultura, assim como aponta Claval (2007), molda o 

indivíduo, adquirindo atitudes para a ação, regras e modelos para imitar e ela muda e sempre há 

questionamentos das ideias, novas regras, novos procedimentos que podem ser instituídos. O 

autor continua, dizendo que a cultura  

 

É tal que os indivíduos filtram o que lhes é proposto. Eles rejeitam aquilo que 
questiona seu equilíbrio psicológico e a ordem social que lhes dá suporte, e 
aceitam aquilo que os fortaleceu ou elimina obstáculos aos objetivos da produção, 
da vida cotidiana ou das especulações intelectuais. A difusão das inovações e a 
capacidade de inventá-las não se explicam somente pela diversidade e densidade 
dos fluxos de informações recebidos. Elas refletem a maneira como os homens 
concebem seu papel e o futuro da sociedade onde vivem: elas são função da 
cultura que contribuem para transformar (CLAVAL, 2007, p. 107). 
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Conclusões  

 
O Festival de Música de Ourinhos possui características territoriais que envolvem múltiplas 

territorialidades e os territórios não se expressam apenas como territórios político-estatais 

controlados, são também territórios sócio-econômicos e culturais, de forma mais ampla, que 

possibilitam comunicar experiências e criar identidades. As entrevistas feitas durante o evento 

puderam mostrar que o FMO é bastante conhecido por músicos participantes e 

estudantes/apreciadores da música, tanto de Ourinhos e região como também por pessoas de 

outras cidades, Estados e até mesmo outros países, mostrando que este Festival é realmente 

importante para a cidade, por difundir a cultura musical à população, criando indivíduos e grupos 

formados com os mais diversos gostos e conhecimentos musicais.  

Só o fato de haver apoio e incentivo financeiro e político por parte do Governo de Ourinhos, 

da Secretaria Municipal de Cultura e E.M.M.A.C., entre outros parceiros responsáveis pela 

realização do evento, é uma forma de mostrar a preocupação desses atores na preservação e 

difusão desse tipo de representação cultural, embora não seja investido o mesmo montante e nem 

dada a mesma importância como ocorre com a Feira Agropecuária-FAPI, que atrai milhares de 

pessoas e movimenta muito mais a economia para os comerciantes da cidade e região, drenando 

dinheiro público. 

Há, infelizmente, uma falta de interesse por parte de determinada parcela da população 

ourinhense pelo evento e isso pode decorrer do não acesso à música erudita e popular, pois 

alguns entrevistados que responderam ao questionário foram enfáticos, dizendo não ter interesse 

e não gostar do estilo musical tocado nos concertos, shows, canjas e choros. Tal resultado só 

mostra que, além da falta de interesse e/ou conhecimento cultural por parte destes, há uma falta 

de investimento por parte dos órgãos responsáveis em difundir essa cultura e até mesmo divulgar 

melhor o evento. Muitos ourinhenses não têm conhecimento deste Festival que ocorre desde 2001 

e alguns bairros mais afastados não recebem nenhum tipo de atividade durante o evento, 

mostrando que há uma precaridade da ação do Estado e da Secretaria de Cultura nessas áreas 

mais afastadas em difundir e divulgar, para que haja interesse e participação das populações de 

bairros mais carentes.  

A multiterritorialidade do evento é seletiva e a própria organização do espaço acaba se 

tornando seletiva. Em algumas entrevistas foi esclarecido que a gestão local é responsável por 
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determinar onde ocorrerão os concertos e shows e o tipo de música que será apresentado, sendo 

muito requisitado o Teatro Municipal Miguel Cury. Mas esses eventos ocorrendo apenas no 

mesmo espaço limitam o número de participantes e espectadores.  

Desse modo, concluímos que o Festival acaba sendo seletivo, pois além de selecionar os 

lugares onde ocorrerão acaba selecionando seus participantes, muitos que já conhecem o evento 

participam, mas não é direcionado como deveria para bairros periféricos, e acaba não sendo um 

atrativo para uma parcela significativa da população de Ourinhos, não havendo uma divulgação à 

população dessa riqueza cultural. Constata-se que não é somente necessária a participação da 

população com o apoio da gestão municipal de cultura, mas também dos comércios da cidade, 

pois talvez haveria uma melhor e maior divulgação.  

Houve divergências nas entrevistas; alguns afirmavam que o evento se tornou segregador, 

principalmente pelo fato de ocorrer mais nas áreas centrais, enquanto que alguns disseram que o 

evento abarca toda a comunidade, tanto ourinhense como de outras regiões, cidades, estados etc. 

Isso pode ser um divisor de opiniões, pois cada gestão irá abordar de determinada forma a 

democratização da cultura, dando determinada eficiência e determinado estilo ao evento, mas 

todos os Festivais sempre permitiram o bom funcionamento e dinâmica de todo um conjunto que 

atua em sua realização, embora algumas pessoas achem que não é conciso e que não é 

importante para a cidade. Muito pelo contrário, há uma forte eficiência que possibilita a realização 

dos festivais, desde sua primeira edição e há por parte da maioria dos participantes uma adesão 

aos valores coletivos que são instituídos pelo festival. 

O espaço onde são desenvolvidas as diversas atividades se torna “apropriado” de acordo 

com aquilo que pretende-se expressar ao público, alunos, professores, participantes, não 

participantes etc, buscando-se uma organização destes espaços e também uma valorização dos 

espaços utilizados, passando a dimensioná-los como um território e suas territorialidades durante 

a ocorrência do Festival.  

Mas os lugares onde não ocorrem o evento não serão apropriados e não irão trazer essa 

dimensão da cultura musical para aqueles que não têm acesso ou não têm interesse. Seria 

necessário haver um maior investimento por parte dos órgãos que o organizam, podendo assim 

ocorrer nestes bairros mais periféricos e, possivelmente, se estendendo a todas as regiões do 

município.  
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O Festival pode ser tomado para muitos participantes, músicos, alunos e professores como 

um ícone, um elemento simbólico ou geossimbólico que faz constituir suas diferentes 

territorialidades, pois atrai diversos participantes e para muitos tornou-se uma tradição, que 

modifica a cena musical-cultural de Ourinhos. Mas se houvesse até mesmo outros estilos musicais 

que não somente erudito e popular, poderia atrair mais participantes da cidade e do Estado para 

os espaços hoje já apropriados e utilizados e também aqueles ainda a se apropriar. 
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Anexos 

I – Questionário de entrevistas aplicadas ao público durante o FMO 

Nome: ______________________________________________________Idade:_______ 
Cidade onde reside: ______________________________________________________ 
Bairro: __________________________________________________________________ 
 
1 - Perfil de Renda (salário mínima atual – R$ 724,00):                              
(   ) De 1 a 2 s.m.          (   ) De 3 a 5 s.m.         (   ) De 5 a 7 s.m.         (   ) 7 ou mais s.m. 
 
2- Conhece o Festival de Música? 
(   ) Sim                         (   ) Não       Desde quando?_____________________________ 
 
3 - Há alguma atividade realizada em seu bairro? 
(   ) Sim                         (   ) Não                          (   ) Desconheço 
 
4 - Como você participa do Festival? 
(   ) Cursos                   (   ) Workshops              (   ) Concertos/Canjas            (   ) Outros 
 
5- Se não participa, por quê?   
(   )  Não tenho tempo 
(   ) Não gosto do estilo de música 
(   ) Moro longe do evento     
(   ) Desconheço 
 
6- Como conheceu o evento?     
(   ) Posters 
(   ) Cartazes 
(   ) Jornal 

(   ) Site 
(   ) Amigos 
(   ) Outros 

 
7 - O que você mudaria? 
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(   ) Localização das atividades 
(   ) Programação dos eventos 

(   ) Temática e repertório                                                                                                                                                                                                              
(   ) Não mudaria nada               

 
8 - O que aprendeu com o evento? 
(   ) A gostar de boa música (erudita e popular) 
(   ) Conhecer pessoas novas                                           
(   ) Formação Musical 
(   ) Nada  
 
9 - O que achou do preço da inscrição para os cursos/shows? 
(   ) Caro                           (   ) Barato                         (   ) Normal 
 
10 - Como se locomoveu pela cidade?  
(   ) Ônibus                       (   ) Veículo                       (   ) A pé                         (   ) Bicicleta 
 
11 - O que você gostou da cidade? (Nível de satisfação) 
(   ) Opções turísticas 
(   ) Hotelaria 
(   ) Alimentação 

(   ) Infraestrutura e serviços urbano 
(   ) Hospitalidade 
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II – Questionário de entrevistas aplicadas aos organizadores e participantes do FMO 

1) De onde surgiu a ideia de criar o Festival de Música? 

________________________________________________________________________ 

2) Qual foi o principal motivo de ter criado tal evento? 

________________________________________________________________________ 

3) Você avalia que o Festival é um evento importante para a sociedade ourinhense? 

________________________________________________________________________ 

4) Quem  participa do Festival de Música? 

________________________________________________________________________ 

5) Você acha o Festival é um evento que ocorre mais na área central da cidade, ou ocorre 
também em outros bairros? 

________________________________________________________________________ 

6) Qual o perfil dos participantes do evento, em sua opinião? 

________________________________________________________________________ 

7) Quais seriam as instituições mais importantes para a realização do Festival? 

________________________________________________________________________ 

8) O comércio contribui para o Festival de Música ou vice versa?  Há algum incentivo de 
determinado órgão para que os comércios participem do evento? 

________________________________________________________________________ 

9) Quais elementos poderiam ser melhorados no evento? 

________________________________________________________________________ 

10) Qual a importância da Escola de Música na participação do evento? 

________________________________________________________________________ 
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11) Qual a importância da Escola de Música para a cidade de Ourinhos na sua opinião? 

________________________________________________________________________ 

12) Como são estabelecidos os preços dos shows, cursos e alojamentos?  

________________________________________________________________________ 

13) Como é decidido onde ocorrerá as programações e como é estabelecido qual evento 
será gratuito e qual será cobrado? 

________________________________________________________________________ 

14) Os participantes são somente de Ourinhos e região, ou há participantes de outras 
cidades, estados e até mesmo de outros países? 

________________________________________________________________________ 

15) Mudaria algo no evento, com relação à localização das atividades, programação dos 
eventos, temática e repertório, não mudaria nada? 

________________________________________________________________________ 

16) Como é estabelecido a gestão dos eventos, e o que isso implica nas programações? 

________________________________________________________________________ 

17) É disponibilizada alguma verba para auxiliar o desenvolvimento do evento? Qual órgão 
disponibiliza, há algum critério estabelecido? 

________________________________________________________________________ 


