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Resumo 

 

O artigo propõe uma reflexão acerca da ancoragem que o caderno Arte&Vida dá as 

manifestações das quadrilhas juninas de Palmas durante o mês de junho de 2016. Para 

tanto, discute os conceitos de identidade cultural e memória, descrevendo as festas juninas 

e suas diversas expressões. Assim, percebe o objeto de estudo em sua versão midiática 

local, especificamente no caderno de cultura do Jornal do Tocantins (JTo). 

Metodologicamente, faz uso da Análise de Conteúdo e, por fim, verifica, nas 

considerações finais, como são retratadas, apontando uma ausência das vozes que 

deveriam protagonizar no discurso midiático, no caso, os quadrilheiros.  
 

Palavras-chave: Festas Juninas; Quadrilhas Juninas; Palmas (TO). 

 

 

Introdução 

 

Palmas é a capital mais nova do Brasil. Desde sua criação, em maio de 1989, 

constrói prédios, praças, monumentos, ruas, avenidas e uma identidade cultural. Uma 

cidade com origem no nada (ex-nihilo) onde tudo é construído, sua tradição inventada 

politicamente e sua história imaginada (ANJOS, 2017; SILVA, 2008; RODRIGUES, 

2008).  

Tal andamento trata-se de um contínuo processo de ressignificação de um passado 

– no caso, do antigo norte goiano; hoje, Tocantins – a fim de explicar e justificar o 

presente e projetar um futuro o qual é lembrado, sobretudo, por meio de símbolos. Alguns 
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símbolos têm sua construção oriunda de um Palácio (Araguaia), a exemplo o girassol ou 

o capim dourado (ANJOS, 2017). Outros emanam da população e são ressignificados a 

partir de uma política cultural e ações governamentais, ações essas que chamaremos de 

atos institucionalizantes. 

Existe hoje, em Palmas, um calendário de manifestações culturais que incluem o 

Carnaval da Fé; Páscoa dos Sonhos; Aniversário de Palmas; Arraiá da Capital; Festival 

Gastronômico de Taquaruçu; Festival de Poesia Falada; Festival Palmas para Mundo e 

Natal dos Sonhos. Esse artigo se debruça sobre a manifestação Arraiá da Capital que vêm 

sofrendo diversas modificações estruturais e, de igual maneira, ganhando notoriedade nos 

veículos de comunicação local. O evento já é conhecido como a maior festa junina da 

Região Norte (TOCANTINS, s/d)5.  

O fenômeno de espetacularização do fato tem ocorrido progressivamente nos 

últimos anos. Isto aconteceu principalmente após grupos de quadrilha juninas terem 

obtido destaque nacional com a participação em eventos culturais. Temos como exemplo 

o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.  

Ademais, há grupos juninos palmenses que venceram concursos de nível estadual 

e nacional, como a Quadrilha Caipiras do Borocoxó. Essa ganhou o concurso de melhor 

quadrilha, em 2013, em competição nacional realizada em Palmas. Em 2014, o grupo 

junino ficou em terceiro lugar em competição nacional em Maracanaú, no Ceará.  

Na Argentina, também em 2014, o mesmo grupo participou de evento de 

divulgação da Copa do Mundo no Brasil, no evento “Goal To Brasil – Encontros 

Brasileiros”. Tal ação teve como objetivo divulgar o Brasil como destino turístico durante 

a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, por meio da promoção da diversidade cultural 

brasileira. E ainda no ano anterior, em 2013, o grupo quadrilheiro Cafundó do Brejo 

representou o Tocantins no mesmo evento (Goal To Brasil). Naquele ano o espetáculo 

aconteceu na Colômbia.  

Dessa maneira, esses grupos quadrilheiros introduziram Palmas no circuito 

nacional das festas juninas. Assim, apresentaram como o Tocantins recria e brinca as 

juninas, ressignificando-as. Isto porque, embora a manifestação cultural ocorra em todo 

                                                 
5 Segundo informações do site de Turismo do Tocantins, o “Arraiá da Capital” é “um festival de cores, alegria e ritmos 

define a maior festa junina da região Norte do País (...)”. O evento reúne mais de 20 quadrilhas e cerca de 1.500 

dançarinos em quatro noites de festa (TOCANTINS, s/d, texto eletrônico). 
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território brasileiro, em cada lugar há marcas identitárias tácitas, de modo que se torna 

único. Cada participante, de acordo com suas vivências, acrescenta, retira, enfim, 

modifica e ressignifica a manifestação cultural.  

Sendo assim, o artigo apresenta o aporte teórico para discutir a manifestação das 

quadrilhas juninas em Palmas e a ancoragem que o caderno Arte & Vida, do Jornal do 

Tocantins (JTo), dá ao Arraiá da Capital, especificamente no ano de 2016. 

 

Identidade Cultural, Pertencimento e Juninas em Palmas 

 

No texto “Memória e identidade social”, Michael Pollak (1992, p. 204) afirma que 

“a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade”. Dentro da mesma 

perspectiva, Pierre Nora (1994, p. 18) apresenta que a memória “[...] obriga cada um a se 

relembrar e a reencontrar o pertencimento, princípio e segredo da identidade. Esse 

pertencimento, em troca, o engaja inteiramente”.  

Sabemos que a identidade é uma deliberação construída e negociada no cotidiano. 

Já memória é, de igual maneira, socialmente construída. Assim, perante a esses expostos, 

apresentamos algumas significações conceituais que se farão as lentes pelas quais são 

apreendidas, neste artigo, a manifestação cultural Arraiá da Capital, iniciando pelo 

conceito de identidade. 

A identidade pertence a um campo semântico complexo. Dentro desse, discute-se 

desde aquilo que é a alma, a essência da pessoa, à macro-identidades como brasileiro, 

latino-americano, mulher e homem. Sendo assim, o delinear do campo teórico-conceitual 

usado neste trabalho é a perspectiva pós-cartesiana e pós-moderna em que o indivíduo e 

sua identidade cultural “é uma celebração móvel”, um cosmo (HALL, 1987 apud HALL, 

2006, p.13). Trata-se, então, de uma ‘celebração móvel’, por estar em constante 

negociação e ressemantização, que se dá a partir da dicotômica relação “eu/outro” e 

“nós/outros”. Ou seja, uma dialética da negação e da diferença, ou ainda, em outras 

palavras:   

  

A identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por 

uma marcação simbólica relativamente a outras identidades [...] O 

social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada 

um deles é necessário para a construção e a manutenção das identidades. 

A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a 
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relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído. É por meio 

da diferenciação social que essas classificações da diferença são 

‘vividas’ nas ‘relações sociais’ (WOODWARD, 2013, p.14). 

  

Pelo apresentado, pode-se inferir que a identidade é constrastiva. Conclui-se isso, 

pois, uma vez que precede da relação “eu/outro”, é um mecanismo de diferenciação com 

seus marcos diferenciadores, sendo esse o ponto teórico central. No campo social, são 

urdidos símbolos que unem indivíduos. Esses formam um “nós”, que pode ser: mulheres, 

mães, palmenses, brasileiras, latinas, negras, torcedores de um time de futebol específico, 

moradores de um bairro ou, como no caso, quadrilheiros de um grupo de festa junina em 

Palmas. 

A ideia de memória e identidade pode ser compreendida a partir da perspectiva de 

que, por reunir símbolos comuns de um grupo, a memória é um fator fundamental do 

sentimento de identidade e pertencimento. Esta traz em si as marcas de proximidade, as 

quais podem ser construídas a partir de signos e símbolos. Desse modo, criam o elo entre 

integrantes de um grupo – essa proposição é uma confluência de Halbwachs (2006), 

Pollak (1992) e Ricoeur (2007).   

Rematando, a memória dá subsídio para a construção do discurso. Esse, por sua 

vez, e a partir da memória, forma um imaginário social que é representado por meio de 

símbolos ou não. Esse imaginário que promove as narrativas, por meio das quais a 

identidade cultural de uma coletividade se representa e se apresenta ao mundo. E é através 

da repetição dessas narrativas acerca da realidade de uma coletividade que se inventam 

e/ou perpetuam as tradições, como as manifestações das quadrilhas juninas palmenses. 

Na capital tocantinense, os processos de construção da identidade cultural e de 

pertencimento se dão, dentre outras formas, por manifestações culturais coletivas, como 

as quadrilhas juninas, sobre as quais tecemos algumas linhas no subtítulo abaixo. 

 

As quadrilhas juninas e as peculiaridades da manifestação em Palmas 

 

No saber popular, compreende-se que as quadrilhas juninas são danças que 

celebram os santos da Igreja Católica: Santo Antônio, São João e São Pedro. 

Antigamente, as festividades ocorriam no sertão. Porém, agora também se fazem 

marcantes em cidades e regiões metropolitanas de toda a extensão do Brasil, durante o 
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mês de junho6. As Festas Juninas, ou Festas de São João, no Brasil celebram uma 

diversidade de apelos culturais e tradições, como explica Ribeiro (2013, p. 33): 

 
Com muita alegria, dança e comidas típicas, os festejos juninos no 

Brasil celebram a colheita, a fertilidade, a religiosidade, o casamento, o 

mundo rural e as camadas populares. A festa é marcada pela riqueza e 

diversidade dos simbolismos presentes tradicionalmente.  

 

A história das festas juninas é contada desde à antiguidade, uma vez que os 

romanos faziam oferendas e homenageavam a deusa Juno, no qual pôde resultar o termo 

“junino”. As festas juninas, em seu nascimento, eram pagãs e ocorriam nos dias em que 

o sol atingia o seu ponto mais alto no céu, os solstícios, no inverno ou verão. Durante a 

Idade Média, a festa sofreu uma releitura pela religião cristã, na qual teve seus valores e 

tradições reinventadas. 

As festividades de junho foram trazidas ao Brasil pelos portugueses durante o 

período colonial. Vale destacar que, após séculos, ainda são encontrados aspectos 

significativos da cultura de lusitana7 nessas manifestações. Entretanto, as juninas 

incorporaram à diversidade e ao multiculturalismo brasileiro. Além disso, em cada lugar 

do Brasil a festa junina possui um traço único. 

As quadrilhas juninas são danças que fazem parte do ciclo identitário dessas 

festas, uma vez que são o carro-chefe da manifestação. A performance é proveniente de 

uma dança de salão francesa para quatro pares, denominada quadrille. Com o passar dos 

anos, a dança ganhou características de outras danças brasileiras, como o forró e o xote.  

Apesar da sua origem ter sido na alta sociedade europeia, no Brasil a quadrilha 

“cai no gosto do povo”, principalmente no meio rural. Cada estado, por sua vez, traz às 

quadrilhas juninas suas impressões singulares, sua diversidade cultural e originalidade 

nas performances. Para Ribeiro (2013, p. 37), a dança é um ponto marcante nas festas 

juninas:  

Danças indígenas, afrobrasileiras e tantos outros estilos criam um novo 

e rico folclore. A dança é uma marca forte das festas de São João e não 

se pode fazer um bom festejo sem que haja muita música e dança. O 

                                                 
6 Em algumas localidades no país também existem as festas “julinas”, que fazem referências às festas juninas, no 

entanto, acontecem em julho. 
7 Destaca-se que a festa junina portuguesa já é uma mescla de diversas culturais europeias, posto que a dança principal 

da festa, a quadrilha, é oriunda da França.  
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cativante forró, no estilo ‘pé de serra’, toma forma ao som da sanfona, 

triângulo e zabumba e no ‘rastapé’ dos chinelos no salão.   

 

 As situações criadas para compor o cenário das quadrilhas permeiam às lutas 

diárias da vida sertaneja com a falta de chuva e as relações sociais. Há várias personagens 

que dão vida à dança: como Santo Antônio, conhecido por ser um santo ‘casamenteiro’ – 

isto porque o casamento é um momento relevante durante a quadrilha e o casal de noivos, 

no qual a noiva é, geralmente, filha de um homem velho e mau humorado (Coronel, 

Capitão, Sargento etc.). O noivo, por sua vez, é um jovem bonito e sagaz que sempre 

encontra motivos para fugir do matrimônio. Também há o casal real que deve se destacar 

como um casal original nos passos e vestuário, além do quesito simpatia. Em todo o 

Brasil, há competições próprias para a rainha. 

Outro personagem é o padre, responsável por unir, abençoar os noivos e fazer a 

mediação de conflitos na comunidade com bastante humor. E ainda tem o marcador, 

encarregado por fazer os casais se movimentarem. Ele é o animador da festa, é o “regente” 

da dança.  

Em Palmas, as quadrilhas juninas atingiram um patamar de renome, levando em 

conta que, como dito anteriormente, os quadrilheiros ganharam competições nacionais. 

Antes as quadrilhas aconteciam nas regiões periféricas da cidade, careciam de divulgação 

e financiamento público, que eram escassos. Com a resistência cultural dos grupos de 

quadrilha, a festa passou a ser reconhecida pelo poder Estadual (ou Municipal). 

Atualmente, o poder público financia a festa e, com isso, gera empregos diretos e indiretos 

para os palmenses.  

Não devemos esquecer que Tocantins, mais especificamente em Palmas, é uma 

cidade cujo moradores tecem, no século XXI, sua identidade cultural e o sentimento de 

pertencimento. Perante o exposto, vale destacar que, ao se brincar a junina nessa cidade, 

os enredos e temas das quadrilhas retratam como apreendem o lugar. Isto é, os grupos 

retratam nas apresentações narrativas como a cronológica do Tocantins, a força da mulher 

tocantinense, a luta de um povo que resiste ao ser tocantinense. Além disso, trazem 

elementos do cerrado e também elementos político-identitários, como o girassol e o capim 

dourado8.  

                                                 
8 Uma narrativa acerca da apropriação de elementos da natureza, no caso do girassol e do capim dourado, na formação 

de símbolos políticos identitários tocantinenses pode ser encontrada no livro “Do Girassol ao capim dourado” que 
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A capital Palmas é berço da maior festa junina da Região Norte, o Arraiá da 

Capital -  São João da Palma. A festa nasceu, em 1993, para integrar pessoas e valorizar 

a manifestação cultural. Dentro do evento, existe a apresentação de quadrilhas 

competidoras, chamadas de “grupo especial”, em que profissionais competem entre si 

para uma vaga na competição nacional de quadrilhas. As não competidoras, denominadas 

“grupo de acesso”, também competem entre si, só que para garantir vagas no grupo 

especial. 

  As quadrilhas reúnem mais de 3.000 pessoas entre dançarinos, cenógrafos, 

artesãos, figurinistas e coreógrafos. O reconhecimento pelo poder público trouxe 

melhorias para os grupos que na competição do Arraiá da Capital se aprimoram, a cada 

ano, para vencer e ganhar os prêmios e ter recursos para competir no(s) ano(s) 

posterior(es). 

Todavia, existem propriedades que não estão explícitas nos palcos e que não é 

visto nos festivais. São, justamente, os laços tecidos, o sentimento de pertença. E não 

apenas ao grupo quadrilheiro, mas à comunidade onde estão localizadas, as quadras e as 

praças públicas em que se ensaiam. Por via de regra, são lugares cujos índices 

socioeconômicos são inferiores. 

Ademais, como já demonstrado, ao brincar-se as juninas, em Palmas e/ou a partir 

de Palmas, agrega-se narrativas tocantinas ao enredo junino. Concomitantemente, 

fornecesse-se elementos para o processo de construção da identidade cultural palmense. 

Diante disso, questiona-se: como o jornalismo tocantinense dá voz às 

manifestações juninas palmenses? Essa questão instiga a produção desse artigo que aceita 

o desafio de enxergar o objeto de estudo a partir de sua veiculação na mídia local, no 

caso, a ancoragem do Caderno Arte & Vida, do JTo dá ao Arraiá da Capital, no ano de 

2016.  

 

 

As manifestações juninas em Palmas sob a ótica do caderno Arte&Vida 

 

Escolher atravessar com as lentes do aporte teórico às narrativas jornalísticas 

urdidas sobre as juninas em Palmas, no ano de 2016, se faz um desafio de analisar o 

                                                 
apresenta uma versão midiática da transposição desses elementos ligados a figuras políticas do governo de Estado do 

Tocantins (ANJOS, 2017).  
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‘tempo presente’, como ‘testemunhas diretas’. Isto requer elucubrações que captem 

sincronicamente os fatos, os quadrilheiros e suas ações e o discurso midiático sobre o 

assunto, enquanto o ‘jogo simbólico’ segue com a inserção de novos elementos. 

A escolha do veículo que ancora o discurso midiático sobre as juninas em Palmas 

– no caso, JTo, especificamente o caderno de cultura Arte & Vida –, se deu devido ao 

fato de ser atualmente o maior jornal impresso do estado em número de páginas, tiragem 

e edições. Além disso, é o mais antigo em circulação.  

O Jornal do Tocantins pertence à Organização Jaime Câmara (afiliada à Rede 

Globo). Fora fundado em 18 de maio de 1979, na cidade de Araguaína, no formato 

tabloide. As suas primeiras edições eram quinzenais. Após a década de 1980, passou a 

ser semanal. Em 2002, o JTo passou a ser impresso em Palmas, embora somente em 2005 

passa a ser diário9 (TEIXEIRA, 2003). 

Para selecionar as matérias, o método utilizado foi Análise de Conteúdo (AC). Tal 

método é compreendido como um conjunto de técnicas adotadas com as quais se pode 

analisar comunicações visando “obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens” (BARDIN, 2009, p. 42).  

A AC é um método amplo. Assim, vale destacar que utilizamos a ferramenta UR, 

que “[...] é a unidade de significação e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 

como unidade de base, visando a categorização e a contagem frequencial” (BARDIN, 

2009, p.104).  

Dessa maneira, foram lidos 26 exemplares, entre 01 e 30 de junho de 2016, dos 

quais foram extraídas matérias que haviam referências diretas às festas juninas em 

Palmas. Conforme exposto, as juninas têm uma importância regional e/ou nacional, o que 

faz com que seja pauta no discurso midiático, isto é, tenha valor-notícia.  

Desse modo, no mês de junho de 2016, o JTo publicou 23 abordagens jornalísticas 

sobre o tema, em três categorias: coluna social, serviço e cartada simbólica10. Quatro das 

abordagens do tema eram colunas sociais, fotos de pessoas influentes ou não em festas 

                                                 
9 O jornal circula de terça à domingo.  
10

 Concebemos o termo cartada simbólica, neste artigo, como um posicionamento, opinião a respeito do 

assunto, isto é, as juninas como identidade cultural palmense e/ou as juninas como manifestação cultural.  
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com temática junina em Palmas. Treze foram serviço, matérias rasas ou chamadas para 

as festas juninas palmenses, focadas principalmente no Arraiá da Capital, com espaços 

exclusivos nos dias reservados para a festa. O que é mais relevante e carregam 

significações ao longo do texto é classificado como cartadas simbólicas, e foram três 

matérias.  

 Dentre os textos jornalísticos, analisamos três que estão dentro da classificação de 

cartadas simbólicas. O primeiro deles foi publicado no dia 15 de junho de 2016. Tinha 

como manchete “O rei da festa”. Essa matéria traz a figura do milho como principal 

protagonista das festas juninas e ressalta sua versatilidade para receitas doces e salgadas, 

além de alimentos secundários como azeite, amido, corantes alimentícios e bebidas 

alcoólicas. Nas juninas se destaca, ainda mais, porque acontece na época de sua colheita, 

coincidência que tornou viável a realização dessa festa, que exige fartura de alimento. A 

reportagem sobre o protagonismo do milho nas juninas conta ainda com o relato da 

nutricionista Jeniffer Morais, que explica a riqueza nutricional do milho, seus benefícios 

para a saúde, mas relembra que tudo em excesso faz mal (ver figura 1).  

 

Figura 1 - Matéria “O rei da festa” 

  

           Fonte: Print Screen do site Jto da matéria veiculada no dia 15 de junho de 2016.  
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A matéria, embora apresente o milho como um integrante da gastronomia junina, 

não faz referência direta às manifestações palmenses, mas à festividade como um todo11. 

Outro texto jornalístico do caderno Arte&Vida faz parte da cobertura especial do 

Arraiá da Capital, feita no dia 23 de junho de 2016. Publicado na capa do caderno, traz a 

manchete “Tradição e alegria” com o subtítulo “quadrilhas juninas e shows musicais 

movimentam Palmas de hoje [quinta-feira] a domingo”. Essa matéria traz as atrações do 

24º Arraiá da Capital, na qual se apresentaram 21 quadrilhas juninas, divididas em grupos 

“de acesso” e “especial”, além de shows de artistas regionais e nacionais como Margareth 

Menezes e Moraes Moreira.  

Um diferencial dessa edição da festa, retratado na matéria, foi a cidade 

cenográfica, montada para representar as características do interior nordestino, local de 

imaginário das festas juninas. O texto aborda ainda a diversidade culinária, entretanto dá 

ênfase aos shows nacionais e ao concurso de quadrilha (ver figura 2).  

 

Figura 2 - Tradição e alegria 

 

Fonte: Print Screen do site Jto da matéria veiculada no dia 23 de junho de 2016.  

                                                 
11 Vale ressaltar que a matéria, embora tenha sido escolhida como cartada simbólica, fora produzida em 

Goiânia - matriz da Organização Jaime Câmara.   



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

11 

 

 

Em matéria correlata, ainda na mesma capa, encontramos outra cartada simbólica, 

na fala do presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Hector Franco, com a 

manchete “Novo conceito de festa”. O presidente da FCP aponta que as juninas se 

transformam em um produto típico palmense; ‘real e viável’. “O movimento junino 

mostra um crescimento ao longo do tempo em Palmas e por isso queremos que o artesão, 

o coreógrafo, os costureiros, quem se dedica aos arranjos, tenha estrutura para ter a 

atividade como meio de vida” (FRANCO in COELHO, 2016, p. 1).  

Hector Franco ressalta ainda que é possível tornar a festa um produto de 

exportação da cultura palmense e tocantinense por suas características de unir a 

comunidade e gerar paixão pelo evento. “A característica de comunidade contribui para 

isso. As quadrilhas têm a característica de envolver a comunidade e isso gera uma paixão 

muito grande. A gente vê jovens participando do movimento junino e é nesse movimento 

que postamos” (FRANCO in COELHO, 2016, p. 1) (ver figura 3).  

Perante o exposto, pode-se inferir que há, dentro dos grupos, o senso de 

comunidade. Além disso, conforme a fala do gestor da FCP, o sentimento de 

pertencimento e a tessitura da identidade cultural propiciam que os grupos de quadrilhas 

juninas de Palmas sejam uma manifestação da identidade cultural da capital tocantinense. 

Com isso, promove-se o desenvolvimento econômico, seja pelo turismo e/ou geração de 

renda para toda comunidade envolvida na promoção do evento.   

 

Figura 3 - Novo Conceito de festa 

 

 Fonte: Print Screen do site Jto da matéria veiculada no dia 23 de junho de 2016.  
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 Assim, vemos na análise das três matérias classificadas como cartadas simbólicas 

que há referência a um protagonista da festa, o milho e a shows nacionais. Porém, em 

apenas um texto o jornalismo retrata os grupos quadrilheiros. Entretanto, ao falar sobre 

os mesmos, o lócus da matéria, embora esteja na capa, é uma matéria correlata. Ou seja, 

é secundária e a voz ouvida é a da gestão pública, e não dos quadrilheiros.  

 

Considerações Finais 

 

As matérias publicadas durante o mês de junho no caderno Arte&Vida não 

apreendem a magnitude e a importância da festa. Durante 26 edições, com quatro páginas 

cada exemplar, apenas 23 matérias foram publicadas. Dessas, apenas três apresentam 

traços peculiares das manifestações juninas. Uma das publicações é mais geral, e, no caso, 

fala do milho como elemento da gastronomia junina; as outras duas apresentam os shows 

nacionais, dão destaque ao cenário e ao concurso de quadrilhas, mas nenhuma apresenta 

a fala de um quadrilheiro. 

As juninas são festas populares e, no caso do Arraiá da Capital, é o poder público 

financia. Porém, toda a manifestação cultural emana da comunidade. Sem os grupos 

quadrilheiros, os artistas e os barraqueiros, a festa não acontece. Contudo, a versão 

midiática ancorada no caderno Arte&Vida não dá voz aos verdadeiros protagonistas do 

evento. 

Vale destacar que não é apenas essa manifestação cultural que ao ser ancorada em 

grandes veículos de comunicação palmenses não reportam e dão visibilidade ao que de 

fato é importante. Isso denota, de certa forma, falhas; seja de produção da notícia ou da 

formação de um jornalista sensível a expressões populares da cultura tocantinense.  
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