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Resumo

O artigo trata da TV TEM Bauru, integrante do grupo TV TEM de afiliadas  à Rede 
Globo de  Televisão. Apresenta  e  discute  os  conceitos  de espaço,  território,  região  e 
televisão  regional. Objetiva compreender  suas  configurações  quanto  às  condições  de 
ordem  tecnológica,  de  sustentação  comercial  e  de cobertura  jornalística  -  
especificamente a  produção de informação relativa à região de cobertura do grupo – e 
caracterizar a relação entre espaço da programação nacional e o destinado a produções 
locais. Opta-se pelo método de abordagem dialético, dadas as contradições do fenômeno 
investigado.  Trata-se de pesquisa qualitativa  do tipo  estudo de caso e  se  baseia  em 
observação e estudo de conteúdo jornalístico da emissora bauruense, além de pesquisa 
bibliográfica  e  documental. Conclui-se  que  o  espaço  regional  é  limitado  por 
constrangimentos  de  ordem  comercial,  por  restrições  impostas  pela  rede  e  por  um 
projeto de regionalização que não contempla significativamente as nuanças regionais.
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Introdução

No Brasil, ao passo que se avolumam as pesquisas sobre meios que produzem e 

difundem informações em escala regional, fica evidente a necessidade de investigação 

específica e sistemática no que diz respeito às configurações e à atuação destes veículos, 

1 Síntese das principais questões da nossa pesquisa de doutoramento, defendida no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social da UMESP, sob orientação da Profa. Dra. Cicilia M. K. Peruzzo. 
2 Docente dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Marília, 
Marília, São Paulo, Brasil. Endereço eletrônico: rreisoliveira@uol.com.br
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bem  como  as  estratégias  utilizadas  juntos  aos  públicos  e  anunciantes  para  a  sua 

afirmação  como  veículos  regionais.  O  aprofundamento  da  pesquisa  focalizando  as 

configurações e as limitações de uma emissora que se pretende regional pode contribuir 

para  maior  acuidade  na  leitura  do  processo  de  regionalização  das  comunicações 

midiáticas.

Na  interseção  entre  uma  complexa  geografia  de  mercado  e  a  cobertura  da 

emissora,  a  complexa  relação  entre  as  dimensões  regionais,  suas  relações  com  as 

localidades  que  compõem  dado  marco  geográfico  e  suas  peculiaridades  de  ordem 

político-administrativa, social e econômica. 

1. Orientações metodológicas 

Privilegiamos a investigação qualitativa do tipo estudo de caso único, pesquisa 

bibliográfica  e  documental,  observação  e  estudo  do  conteúdo  jornalístico.  A opção 

motivou-se pela representatividade do fenômeno: a cobertura da TV TEM se estende 

para 318 municípios (49%) do Estado de São Paulo, faixa territorial bastante superior às 

suas “concorrentes” afiliadas à Rede Record e Sistema Brasileiro de Televisão. 

Esta é uma oportunidade de situar teoricamente a complexidade das questões 

que  gravitam em torno  da  regionalização  midiática,  na  tentativa  de  compreender  a 

natureza e a abrangência de uma unidade. A partir da categorização de Robert K. Yin 

(2005), encaramos o estudo de caso único por este constituir-se numa expressão que 

privilegia  a  complexidade.  Os  esforços  convergiram para  o  ambiente  teórico  sobre 

território  e  região  e,  em  seguida,  a  situação  da  TV  TEM  Bauru  particularmente. 

Seguindo  esta  orientação,  pudemos  considerar  o  objeto  e  seu  contexto  e,  ainda, 

privilegiar as contradições. 

Focalizamos este meio de comunicação do ponto de vista da produção, seguindo 

a  proposição  de  Priest  (1996,  p.  90):  “usualmente,  definir  uma  questão  própria  à 

investigação significa estreitar um problema maior e escolher somente um aspecto dele 

para o estudo imediato” 3. Orientamo-nos por uma abordagem dialética na observação, 

apreensão e estudo do fenômeno, seguindo um olhar crítico4. 
3 “Usually, defining a researchable question means narrowing down a bigger problem and choosing only 
one aspect of it for immediate study” (tradução nossa).
4 Cf. EPSTEIN (2005). O autor enumera o que chama de as três principais orientações metodológicas, a 
saber: Positivismo, Orientação Crítica e Orientação Agonística. 

2



O estudo de uma emissora de televisão, parte de um grupo de afiliadas a uma 

rede nacional, evoca a necessidade de privilegiar as contradições de um processo que se 

chamou  de  regionalização  midiática,  um  ambiente  pontuado  pelo  diálogo  entre 

produtores de informações (jornalísticas, publicitárias, de entretenimento), espectadores 

distribuídos  nas  mais  de  uma centena  de municípios  “cobertos”  pela  emissora5,  um 

mercado produtor de bens e serviços; de outro, a programação dita regional “encaixada” 

na grade nacional. 

Prestamos atenção à orientação de Priest (1996, p. 73) quando enfatiza: “aqueles 

interessados no papel dos meios de comunicação de massa como uma instituição social 

concentrará  suas  atenções,  independente  do  método  que  escolhem,  na  estrutura 

institucional e função – ou no conteúdo dos meios que é por si uma conseqüência dos 

processos institucionais” 6.

Para a confecção do quadro de análise, acompanhamos a programação da TV 

TEM no período de uma semana construída7, pela possibilidade de ampliar o espectro 

de análise da programação da emissora e evitar a exposição a episódios atípicos em uma 

semana simples. Foram observadas e estudadas as edições diárias do boletim Direto da 

Redação, do TEM Notícias (Primeira e Segunda edições) e do TEM Esportes (bloco 

regional do Globo Esportes). A emissora de Bauru cedeu os espelhos dos telejornais 

exibidos no período. Por meio deles, mensuramos o tempo das matérias. Assistimos aos 

telejornais  arquivados  no  Centro  de  Documentação  (CEDOC).  As  chamadas  que  a 

emissora  faz,  ao  longo da  programação,  sobre  as  cidades  da  região  também foram 

observadas, por se tratarem de estratégia da emissora desde o seu lançamento.  

Feitos  esses  encaminhamentos  de  ordem  metodológica,  seguimos  com  as 

referências conceituais que nortearam teoricamente o estudo. 

2. Marco conceitual 

5 A área de cobertura da TV TEM é de 318 municípios do Estado de São Paulo e um do norte do Paraná. 
A emissora de Bauru cobre 106 municípios.
6 “Those interested in the mass media’s role as a social institution will focus their attentions, whatever 
method they choose, on institutional structure and function – or on the media content that is itself an 
outcome of institutional processes” (tradução nossa).
7 Período compreendido entre os dias 6 de abril e 16 de maio de 2009, por ocasião de nossa pesquisa de 
doutoramento. Concentramos a análise na TV TEM Bauru, que cobre 106 municípios de São Paulo e um 
do Paraná.
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Este trabalho parte dos conceitos de território,  espaço e região.  Para tanto,  a 

primeira aproximação seria com a geografia. Ortiz (1999, p. 53-55) sugere esta relação 

quando reflete como o território - dado o processo de globalização (econômica e das 

comunicações)  -  se  esvaziou,  e  as  possibilidades  de  sua  reorganização,  pois  que 

atravessado  por  planos  diferenciados,  quais  sejam  econômicos,  políticos,  sociais  e, 

principalmente, culturais. 

Já  Alain  Bourdin  (2001,  p.  172-173)  referencia  a  utilidade  da  geografia  e  a 

delimitação de espaços a partir de alguma particularidade. De partida, o autor (2001, p. 

36) toma a geografia como “discurso partilhado” e pensa o território como “[...] um 

modo  organizador  da  experiência  sensível  dada  para  tal”.  De  acordo  com Bourdin 

(2001, p. 223-224), é essencial que o território funcione para os objetivos que lhe são 

propostos, “Pois é preciso pensar os territórios para a ação”.  

Milton  Santos  (2004,  p.  19,  21-23)  toma  a  expressão  anglo-saxônica  place 

counts, isto é, o lugar tem importância.  Sua proposta é que o espaço seja definido como 

“[...] um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”. O conceito 

de  espaço  racionalizado  é  fruto,  ao  mesmo  tempo,  da  emergência  das  redes  e  do 

processo de globalização. O autor fala de um “conteúdo geográfico do cotidiano” que se 

inclui  entre  os  “[...]  processos  constitutivos  e  operacionais,  próprios  à  realidade  do 

espaço geográfico, junto à questão de uma ordem mundial e de uma ordem local”. 

As ações que se desenredam no espaço e também os objetos nele presentes (e 

que viabilizam mesmo as ações)  são pontos chaves  para entender  sua configuração. 

Evidência  agora  para  o  diálogo  entre  geografia  e  tecnologia.  Santos  (2004,  p.  33) 

empresta o pensamento de J. F. Kolars e J. D. Nysten quando destaca “[…] a forma 

como a sociedade opera no espaço geográfico,  através  dos sistemas  de transporte  e 

comunicação”. Entre fluxos e fixos, a tecnologia e a comunicação.

Para  Santos  (2004,  p.  55),  os  objetos  técnicos  são  performantes  do  espaço. 

Destaca  que,  por  exemplo,  “[...]  o  espaço  do  trabalho  contém  técnicas  que  nele 

permanecem como autorizações para fazer uma ou outra coisa, desta ou daquela forma, 

neste ou naquele ritmo, segundo esta ou outra sucessão”. 

Se  para  Santos  (2004,  p.  75)  “a  configuração  espacial  é  um dado  técnico”, 

acena-se para a possibilidade de pensar a televisão e suas configurações – quais sejam 
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tecnológicas,  de  pessoal,  de  práticas  comerciais  e  jornalísticas  –  como  elemento 

performativo do espaço, do território, vez que, no caso, a TV TEM Bauru distribui seu 

sinal para mais de uma centena de municípios da região Oeste Paulista, relaciona-se 

comercialmente  com  empresas  e  instituições  já  numa  escala  menor  e  cobre 

jornalisticamente uma menor parte ainda das localidades.

Santos  recorre,  também,  a  Kant,  cujos  escritos  de  1802  apontavam  que  os 

objetos mudam e propõem diferentes geografias. Capital, população, força de trabalho, 

excedente  são,  segundo  o  autor  (2004,  p.  165),  recursos  distribuídos  de  maneiras 

diferentes  e  localmente  combinados.  Isto  confere  a  cada  região  ou  lugar  sua 

especificidade.

Os  meios  de  comunicação,  desse  modo,  cumprem  função  primordial  na 

“costura” do território porque a um só tempo promovem a ligação de uma parte à outra 

e, como meios técnicos de informação, contribuem para a distinção de uma parte da 

outra.  Ao  lado  de  outros  componentes  (capital,  trabalho,  malha  viária, 

telecomunicações, pessoas), os meios de comunicação funcionam como “lubrificantes” 

para o que Santos (2004, p. 167, p. 222) chama de “espaços inteligentes, espaços da 

racionalidade”.  Assim sendo,  “[...]  coincidem com as frações  do território  marcadas 

pelo uso da ciência, da tecnologia e da informação”.

Empresas  de comunicação e  suas práticas  jornalísticas  e comerciais  em dada 

fração  do território  são portadoras  de  discursos  que  as  legitimam como instituições 

midiáticas, mas também como empresas, ao que diz o autor (2004, p. 231): “território e 

mercado se tornam conceitos xipófagos, em sua condição de conjuntos sistêmicos de 

pontos que constituem um campo de forças interdependentes.”

Essa interdependência entre discursos e ações, lugares e agentes, por sua vez, 

não prescindem de “centros motores  da informação”.  Essa referência  faz localizar  o 

desenho formado pela TV TEM Bauru, que tem uma emissora localizada em Bauru e 

sucursais em Marília, Botucatu, Assis e Ourinhos. Os contatos publicitários se localizam 

em Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba, Itapetininga, Botucatu, Itapeva, Araçatuba, 

Jundiaí, Marília, Ourinhos e Votuporanga. As emissoras e os contatos publicitários se 

afiguram como “pontos de cálculo e de controle”, dois aspectos da localização de um 

sistema de negócios com bases territoriais. 
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De acordo com Santos (2004), ciência, tecnologia e informação estão na base da 

produção,  utilização  e  funcionamento  do  espaço,  construindo  o  seu  substrato.  “A 

informação é o vetor fundamental do processo social e os territórios são [...] equipados 

para facilitar a sua circulação”. Os espaços são requalificados, atendendo a interesses os 

mais diversos porque ligados aos centros motores da informação (incluídos os veículos 

de comunicação). 

A região – espaço qualificado pela presença de meios  técnico-informacionais 

(entre eles a mídia) -, torna-se âmbito de conveniência, dado que são suporte e condição 

para ações e discursos, relacionados e interdependentes.

Pierre  Bourdieu (2004,  p.  107)  assevera que para pensar  a idéia  de região  é 

preciso apreender a gênese do conceito das representações que lhe estão associadas e 

descrever os processos em jogo nos quais e por meio dos quais é produzido. 

De acordo com o autor (2004, p. 108), os usos do conceito se ligam à idéia de 

representação que,  por  sua vez,  depende de “conhecimento  e reconhecimento”,  mas 

também, concordando com Santos (2004), vê a região definida pelos mecanismos das 

produções e das trocas. Chama Bourdieu (2004, p. 109) à região uma “[...] manta de 

retalhos  multicolor  das  economias  regionais”.  Para  além  da  mensuração  física,  as 

fronteiras políticas ou administrativas também são destacadas. 

Para Bourdieu (2004, p. 111), a regionalização é o ordenamento do território. A 

economia, por exemplo, acaba por definir “espaços funcionais”, já que classifica para 

poder  conhecer.  Isso  permite  considerar  um  veículo  que  se  põe  regional  e  sua 

caracterização como empresa. Como tal, delimita sua região de atuação, na qual põe em 

curso suas estratégias de produção e difusão de conteúdos. 

 Em  Bourdieu  (2004,  p.  113-114)  encontramos  que  a  etimologia  da  palavra 

região está em regio. Prossegue o autor: 

Esta etimologia conduz ao princípio da di-visão [...] que introduz por 
decreto uma descontinuidade decisória na continuidade natural [...]. 
Regere fines, o acto que consiste em ‘traçar as fronteiras em linhas 
rectas’, em separar ‘o interior do exterior, o reino do sagrado do reino 
do profano, o território nacional do território estrangeiro’ [...] de falar 
com autoridade [...].
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Bourdieu evidencia que a regio e as suas fronteiras (fines) são tributários de um 

sistema  de  demarcação  territorial  (já  que  a  divisão  não  denota  apenas  o  intuito  de 

separar, mas de classificar segundo certos dados inerentes àqueles espaços, quais sejam 

características físicas, índices de produção e consumo, dados da exploração). Para ele 

(2004, p. 114), a região e suas fronteiras 

[...]  não  passam  do  vestígio  apagado  do  acto  de  autoridade  que 
consiste  em  circunscrever  a  região,  o  território  [...]  em  impor  a 
definição [...] legítima conhecida e reconhecida, das fronteiras e do 
território, em suma, o princípio de di-visão legítima do mundo social.

Seria  coerente  afirmar  que a televisão  (regional),  pela  fala,  autoriza-se como 

vetor para dada região ou que seja capaz de imaginar (de produzir imagens de) esta 

continuidade  territorial.  Os  dados  daquela  região,  quais  sejam  faixa  geográfica, 

delimitações administrativas, números da produção etc., são critérios concebidos para 

aquelas entidades que explorarão aquela faixa de espaço. 

Para  Bourdieu  (2004,  p.  116),  “o  discurso  regionalista  é  um  discurso 

performativo, que  [...]  dá a conhecer e faz reconhecer a  região assim delimitada [...], 

reconhecida  e  legítima  [...]”.  O  discurso  está  fundamentado  na  materialidade  e  no 

conhecimento do grupo a que ele se dirige,  “[...],  pois é somente em função de um 

princípio  determinado  de  pertinência  que  pode  aparecer  a  relação  entre  estas 

propriedades.” 

Para  além do discurso  performativo,  os  veículos  de  comunicação  –  “centros 

motores da informação” (SANTOS, 2004) - regionais têm como ponto de partida certas 

categorias  de percepção  e  de  apreciação,  tais  como números  da  economia  regional, 

índice de espectadores, capacidade tecnológica de captação, tratamento e distribuição de 

informações e conteúdos. Este autor (2004, p. 126) recupera o conceito de Stalin da 

“região viável”,  aquela propícia  ao estabelecimento de uma entidade,  locus profícuo 

para  seu  discurso  e  o  desenvolvimento  de  seu  projeto  “regionalista”,  das  práticas 

mercadológicas, da circulação de informação. Os lugares se distinguem, também, pela 

diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos investimentos, tidos aí como parte do 

movimento que qualifica a região. 
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Santos (2004, p. 248) refere-se à produtividade espacial como a noção que se 

aplica a um lugar em função de uma determinada atividade ou conjunto delas.  Essa 

categoria  refere-se  ao  “trabalho”  do  espaço:  “Sem  minimizar  a  importância  das 

condições naturais, são as condições artificialmente criadas que sobressaem, enquanto 

expressão dos processos técnicos e dos suportes geográficos da informação.”

Nessa  esteira,  é  possível  afirmar  que  a  mídia  faz  parte  de  um conjunto  de 

estratégias de controle do território,  um elo articulador e dinamizador dos mercados. 

Como  base  técnica  e  empresarial  –  qualidade  necessária  à  gestão  econômica  e  de 

processos de comunicação -, também cria e desenvolve meios para a sua legitimação em 

dado território. Veículos de comunicação como parte dos sistemas de objetos (e também 

de  ações),  apresentam  cargas  diferentes  de  conteúdo  técnico,  de  conteúdo 

informacional, de conteúdo comunicacional. Desta forma, “Os lugares, pois, se definem 

pela  sua  densidade  técnica,  pela  sua  densidade  informacional,  pela  sua  densidade 

comunicacional, atributos que se interpenetram e cuja fusão os caracteriza e distingue” 

(SANTOS, 2004, p. 257).

A fala  do autor pode ser aplicada à televisão  que estudamos  e sua atividade 

produtiva materializada na implantação, captação e distribuição de sinais, produção e 

difusão  de  conteúdos,  arranjos  comerciais  expressos  na  publicidade  de  empresas 

presentes na região em que atua. Seu discurso, o de uma televisão regional, prega a “TV 

que  tem você”,  ou  seja,  um “lugar”  de  proximidade  e  de  pertença,  disponível  aos 

públicos (e ao mercado) situados em dada faixa territorial.  Segundo Santos (2004, p. 

259), “O território é a arena da oposição entre o mercado – que singulariza – com as 

técnicas  da  produção,  a  organização  da  produção,  a  ‘geografia  da  produção’  e  a 

sociedade civil [...]”.

O território para Santos (2004, p. 270, p. 273) afigura-se como uma “formação 

socioespacial resultante de um contrato e limitada por fronteiras”. A parcela técnica da 

produção permite que as cidades locais ou regionais tenham certo “[...] comando sobre a 

porção de território que as rodeia, onde se realiza o trabalho a que presidem”. 

Mais  especificamente  direcionado  à  existência  e  ação  das  empresas  de 

comunicação, o autor (2004, p. 276) destaca a questão do interesse mercantil delas: “Já 

as empresas, isoladamente ou associadas, estabelecem redes privadas, cuja geografia e 
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funcionalização correspondem ao seu próprio interesse mercantil”. É por meio delas que 

circulam  as  informações,  os  dados  especializados  e  as  ordens  que  estruturam  a 

produção. “Quando se fala em fluidez, deve-se, pois, levar em conta essa natureza mista 

(e ambígua) das redes e do que elas veiculam”. Prossegue chamando J. Ellul (1997, p. 

123) quando este  define o que seria  o regionalismo: “[...]  um produto da sociedade 

técnica,  apesar  das  aparências  contrárias  segundo  as  quais  a  técnica  é  sempre 

centralizadora [...]” (SANTOS, 2004, p. 278).

Apresenta-se a noção de espaço racionalizado, modificado, cuja existência não 

seria possível sem que a técnica seja carregada de informação, esta última tida como um 

novo atributo geográfico: pólos de produção, área de circulação e apropriação por conta 

dos destinatários. 

Os  objetos  são  informados,  por  sua  carga  específica  de 
intencionalidade, e não funcionam senão a partir de uma informação 
que é também específica. Essa informacionalização do espaço tanto é 
a dos objetos que formam o seu esqueleto material, como a das ações 
que o percorrem, dando-lhe vida. Fixos e fluxos são, pois, ricos em 
informação (SANTOS, 2004, p. 293).

No rastro das questões apontadas, partimos da rubrica geográfica e pensamos a 

região como unidade física e social delimitada, concordando com Bourdieu (2004). Já 

Santos (2004) toma a região como espaço modificado pela técnica, modelado segundo 

critérios  de  eficiência  e  racionalidade,  característicos  e  determinantes  do  processo 

técnico-científico-informacional. 

Ficamos  com Milton  Santos  (2004,  p.  294)  que  define  o  espaço  como  “um 

híbrido”, formado da união indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Os 

sistemas  de  objetos,  chamados  pelo  autor  de  “espaço-materialidade”,  formam  as 

configurações  territoriais,  onde  a  ação  dos  sujeitos,  vem  instalar-se  para  criar  um 

espaço. A partir das questões colocadas por este autor quando se refere à presença dos 

objetos  técnicos  como  performantes  de  um  território,  permitimo-nos  falar  de  um 

desenho espacial  chamado  de  região  midiatizada.  Já  para  Pierre  Bourdieu  (2004)  a 

região é o espaço de luta simbólica entre diferentes grupos pelo monopólio da definição 

da  identidade:  os  limites  determinam  tanto  o  espaço  físico,  como  as  fronteiras,  as 
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diferenças  culturais.  A  região  é  um  enunciado,  um  discurso  encontrado  em  dado 

momento histórico que apresenta elementos que visam forjar a identidade. 

3. TV Regional
O  adjetivo  regional  sugere  a  recorrência  à  rubrica  geográfica.  Porém, 

considerando certas relatividades antes enunciadas, impõe-se o suporte tecnológico, vez 

que há necessidade de tecnologia que fixe uma cobertura “regional” e, ainda, conteúdo, 

ou seja,  matérias  jornalísticas,  inserções publicitárias e programas de entretenimento 

que enfoquem temáticas regionais. Uma primeira tentativa de balizar o fenômeno seria 

recorrer aos dispositivos legais que regulam o setor da televisão/radiodifusão brasileira. 

No entanto, não há na legislação referência muito precisa sobre o que venha a ser uma 

televisão regional. A lei prevê alcance de ondas e deixa em aberto a possibilidade de 

expansão do sinal, vinculando a questão aos aspectos tecnológicos (BRASIL, online).

Vários  pesquisadores  já  se  debruçaram  sobre  o  tema8.  Com  enfoques 

diferenciados, trazem referências a afiliadas ou grupos de afiliadas a redes nacionais de 

televisão  tratando-os  como:  a)  televisão  regional;  b)  rede  regional  de  televisão;  c) 

produtores  de  jornalismo  regional;  d)  produtores  de  jornalismo  regionalizado  e) 

mercado  televisivo  regional.  Os  trabalhos  têm  em  comum  a  partida  da  rubrica 

geográfica e analisam processos de produção e difusão de conteúdo que tenham a tônica 

do regional. 

Parece-nos coerente que se conserve a fala sobre espaços regionalizados dentro 

da programação de uma rede nacional. Esta questão é tributária do processo de afiliação 

promovido pelas redes quando do projeto de expansão da televisão brasileira. Nele as 

redes  viram oportunidade  de ampliarem sua presença e  acentuarem o valor  de suas 

marcas que atingem a quase totalidade do território nacional. As “janelas” são ocupadas 

por  produções  regionalizadas  como  forma  de  se  fazer  presente  para  públicos,  mas, 

principalmente, para anunciantes de diferentes localidades e regiões brasileiras.

As  emissoras  firmam-se  como  promotores  da  visibilidade  de  instituições, 

empresas e comunidades, vistas como oportunidades de negócios. Na disputa por fatias 

de  mercado,  a  abrangência  da  cobertura  e  a  adequação  de  conteúdos  são  fatores 

8A exemplo de Moragas Spa (1996), Cruz (1996), Scarduelli (1996), Silva (1997), Cadima (2001), Bazi 
(2001, 2004), Raduan (2005),  Soler (2005), Simões (2006), Toniazzo (2006), Müller (2007). 
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primordiais  no momento de escolher as ações de mídia mais atrativas aos olhos dos 

anunciantes, com custos acessíveis. 

A Rede Globo inseriu sotaques regionais  na programação com a abertura  de 

horários para que emissoras desenvolvam atrações próprias, haja vista o processo de 

descentralização  da  atividade  econômica,  responsável  pela  elevação  dos  índices  de 

potencial de consumo das diferentes regiões do país.

Na  escala  regional  e  local,  a  comunicação  ganha  centralidade,  pois  pode 

significar vetor do desenvolvimento. Na esteira, a mídia promove a funcionalidade dos 

espaços. Garantem os fluxos de informação e informacionalizam os “fixos” (SANTOS, 

2004, p. 293) ou, ainda, contribuem para a construção de uma “gramática da região”, 

um discurso da região, como postulou Bourdieu (2004), para quem a fala da região está 

ligada a representação.

Podemos  tomar,  de  acordo  com  Santos  (2004,  p.324-325),  o  conteúdo 

comunicacional  como vetor  de proximidade.  Esse pensamento  justifica  a  tomada de 

uma mídia que se coloca como regional – a TV TEM Bauru-, seus conteúdos e suas 

práticas comunicacionais e fixá-la como um centro motor e polarizador de informação. 

A empresa – como emissora afiliada à Rede Globo de Televisão - centraliza a confecção 

de pautas  jornalísticas  em Bauru,  onde estratégica  e  historicamente se localiza,  mas 

também recebe materiais produzidos nas quatro sucursais (Botucatu, Marília, Ourinhos 

e  Assis).  Enfatizando uma relação de proximidade (ainda discursiva),  a televisão se 

dirige ao público acentuando seu discurso de que a TV TEM é a “TV que tem você”.

A  utilização  racional  do  espaço  visa  a  assegurar  eficácia  econômica  à 

administração  dos  investimentos.  O  continuum espacial  compreendido  pela  área  de 

abrangência (tecnológica, comercial e jornalística, nessa ordem) caracteriza um espaço 

produtivo. Do ponto de vista empresarial, é preciso que se atinja espécie de coerência 

funcional do veículo de comunicação. O espaço deve ser produtivo. Essa característica 

será dada – ou,  antes,  foi  viabilizada  pelas  próprias  qualidades  anteriores  dos  fixos 

(componentes físicos, infraestrutura,  por exemplo) - presentes naquela região. Para a 

televisão, os números são importantes nesse sentido: população economicamente ativa, 

capacidade de produção e escoamento de matéria-prima, produtos e serviços, volume de 

negócios, públicos e anunciantes potenciais.
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Assim, é possível seguir  as orientações de Bourdieu (2004, p. 108) de que a 

região é uma manta de retalhos das economias regionais, definida pelos mecanismos das 

produções e das trocas (também informacionais). O privilégio é dado à natureza dos 

fluxos  e  de  sua  importância  quantitativa,  porque  acentuam  a  interdependência  das 

regiões. 

A  mídia  é  um  suporte  geográfico  da  informação  por  conta  dos  arranjos 

produtivos  que  desenvolve  em  certo  espaço,  informando-o,  modificando-o, 

caracterizando a região e nos dando oportunidade de falar em uma mídia regional (nesse 

caso, especificamente, uma televisão regional). 

A região em cujos limites estão os meios técnico-informacionais – entre eles a 

mídia  –  é  uma  formação  socioespacial  resultante  de  um  contrato  e  limitado  por 

fronteiras, ou seja, as empresas de comunicação respeitam limites de várias ordens. Em 

princípio, as limitações impostas pelas redes às quais são afiliadas; depois os limites 

internos:  aparato  técnico  (produção  de  material,  recepção  e  distribuição  de  sinal), 

pessoal apto à captação e formatação de informações jornalísticas e à comercialização 

de espaços publicitários.

A regionalização  midiática  corresponde a  um processo de  reordenamento  do 

território, regulado pela economia, já que o que se visa são os espaços funcionais. Os 

veículos estabelecidos numa dimensão regional garantem a densidade informacional (e 

comunicacional)  da região,  ao mesmo tempo  em que podem configurar  uma região 

midiática a depender do alcance de sua tecnologia e suas de ações.

4. A TV TEM9

Em  maio  de  2003,  as  TVs  Progresso  (São  José  do  Rio  Preto),  Aliança 

(Sorocaba) e Modelo (Bauru) e Itapetininga são compradas das Organizações Globo por 

J.  Hawilla,  formando  a  TV  TEM,  “a  TV  que  tem  você”.  As  quatro  emissoras 

retransmitem o sinal da Globo com inserções de programação local para 318 municípios 

- 49%, 144 km2 (MUNICÍPIOS, 2009, online) - do Estado de São Paulo, atingindo uma 

média  de  7,5  milhões  de  habitantes,  mercado  que  movimenta  anualmente  US$14 

9Cava (2001) trata da evolução da emissora, desde o surgimento - em 1959, como TV Bauru - ao final do 
século XX, já TV Modelo. Conferir também Monteiro (2004). 
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bilhões. O Índice Potencial  de Consumo corresponde a 5,12% do total do Brasil e a 

renda média é de R$2.462,00 por mês, 21% superior à média nacional. 

Este é o espaço geográfico para o qual o grupo de emissoras distribui o sinal. É, 

também, a área para a qual se delimitaram estratégias para a captação de publicidade 

que fomentarão as produções possíveis à emissora afiliada dentro do espaço negociado 

com a rede nacional. Os diversos pólos dessa região fomentam negócios nos diversos 

setores.  São 317 mil  empresas  situadas  nesta  área  em que os  destaques  ficam para 

agronegócio, parques industriais e turismo, que movimentam US$1,55 bilhão por ano. 

4.1. A proposta de programação regional

Os programas produzidos em Sorocaba (Jogo de Cintura, Revista de Sábado, De 

Ponta a Ponta,  Nosso Campo e  Super Bem) são veiculados pelas quatro emissoras do 

grupo. Os telejornais são padronizados em termos de horários, tempos e formatos, mas 

são produções locais. O Terra da Gente é feito pela EPTV Campinas e compartilhado 

com outros grupos de afiliadas da Rede Globo de Televisão, inclusive fora do Estado de 

São Paulo (ATLAS, 2008, p. 5). 

A proposta do regional fica caracterizada nas seguintes produções:

Bom Dia Cidade:  informativo, integra o bloco formado pelo Bom Dia Brasil e Bom 

Dia SP (Rede Globo). Exibido de segunda a sexta, às 6h30;

Direto da Redação:  informativo com principais  do dia,  após o Bom Dia Brasil,  às 

8h10;

TEM Notícias:  telejornal exibido de segunda a sábado, em duas edições diárias:  12 

horas e 18h55;

TEM Esporte: bloco local do Globo Esporte, de segunda a sábado, às 12h45;

Super Bem: voltado à saúde e bem estar, sábados, 9 horas;

Terra da Gente: informativo voltado à natureza exibido aos sábados, 8 da manhã;

Nosso Campo: programa de agronegócios exibido aos sábados, 8h30;

Revista de Sábado: programa de variedades direcionado ao público jovem, exibido aos 

sábados, 13h45;

Jogo de Cintura: exibido aos sábados às 9h15, voltado ao público feminino;
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De Ponta a Ponta: exibido aos domingos no último espaço negociado pela Rede Globo 

para  afiliadas,  aborda  temas  ligados  ao  Interior  Paulista  como  culinária,  folclore, 

música. 

As produções se concentram nas  cidades  em que a  emissora tem escritórios. 

Obviamente  isso  responde  ao  imperativo  das  possibilidades  que  as  equipes  de 

reportagem têm de se locomoverem até determinadas distâncias. 

A operação entre as quatro emissoras facilita a produção de material jornalístico, 

mas,  sobretudo,  as  estratégias  de  captação  de  publicidade.  A  empresa  comercializa 

espaços para difusão de comerciais  na área de cobertura de suas geradoras ou fecha 

pacotes para mais de uma “praça”. 

A relação com o jornal Bom Dia – rede de jornais pertencente ao grupo - e o 

portal  TemMais.com  é  determinante  num  processo  sinérgico  que  permite  a 

comercialização  de  espaços  publicitários  nas  diferentes  mídias  do  grupo:  televisão, 

jornal impresso e sitio eletrônico (anúncios crossmedia). 

Outra estratégia utilizada pela TV TEM é a ênfase à relação de pertencimento, 

seja  da  emissora  no  cotidiano  regional,  seja  da  região  (seus  públicos,  história, 

características,  atividades).  Desde  a  campanha  de  lançamento  da  marca  do  grupo, 

sistematicamente, ao longo da programação, é veiculada a vinheta “TV TEM, a TV que 

tem você”. Relacionando-se à região, são produzidos e veiculados informes de 15 a 30 

segundos de duração em que são tomadas as cidades cobertas pela emissora, destacados 

fatos históricos, dados de sua extensão territorial e população, atividades produtivas e 

eventos  característicos.  As imagens  exibidas  reforçam a narrativa.  Ao final  de  cada 

informe, há a reafirmação de que aquela cidade está na “TV TEM, a TV que tem você”. 

Como afiliada da Rede Globo, a TV TEM colhe os resultados dos índices de 

audiência  da  emissora  além de  se  obrigar  a  manter  certo  padrão  de  qualidade  nas 

produções. Isso resulta em um incremento da visibilidade de fatos, empresas, serviços e 

instituições da região. O portal Temmais.com mantém banco de dados sobre todas as 

cidades cobertas pelo sinal da TV.

As emissoras de Bauru, Itapetininga e São José do Rio Preto se responsabilizam 

apenas  pela  produção  jornalística,  ou  seja,  o  Direto  da  Redação,  TEM Notícias – 

primeira e segunda edições – e TEM Esportes. Os demais ingredientes da programação 
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dita regional são de responsabilidade da emissora de Sorocaba, sede do grupo, onde há o 

Núcleo de Produção. 

5. Um regional relativo (à guisa de conclusão)

Considerando as quatro emissoras do grupo, a área de cobertura é de 49% do 

Estado de São Paulo, ou seja, quase a metade da extensão territorial paulista recebe o 

sinal da TV TEM.  Dos 645 municípios paulistas, a programação da emissora chega a 

318. 

Sobre  a  rubrica  geográfica,  a  atuação  da  emissora  desenha  uma  região 

tecnológica,  ou seja,  os recursos  tecnológicos  de que dispõe o grupo permitem que 

distribua a programação da Rede Globo de Televisão e, também, das produções locais – 

os ditos horários periféricos ou janelas negociadas com rede -, mais precisamente os 

quatro noticiários, padronizados nas quatro emissoras do grupo, quais sejam Direto da 

Redação, TEM Notícias Primeira e Segunda Edições e TEM Esporte.

Na análise, observou-se que o espaço ocupado das “janelas” regionais limitou-se 

a meros 3% da programação da Rede Globo. Se considerado o tempo utilizado pelas 

produções que Sorocaba compartilha com as outras três emissoras, o percentual que 

poderia  ser  considerado  regional  sobre  para  tímidos  5%.  Das  154 horas  médias  de 

programação (geral) da Rede Globo, quase 8 horas são da TV TEM, tendo em conta a 

produção  e  veiculação  de  material  das  quatro  praças.  Se  subtraídos  os  programas 

produzidos por Sorocaba, a parte ocupada pela produção de Bauru fica em pouco mais 

de 5 horas e 45 minutos no período analisado.

Quando se  separam,  neste  tempo,  matérias  jornalísticas,  blocos  comerciais  e 

passagens de um bloco a outro (quando é o caso) o quadro é diferente. Restam 1 hora,  

34 minutos e 36 segundos de matérias jornalísticas (31%), 14 minutos e 3 segundos de 

passagens (do final de blocos jornalísticos) - 5% - e 3 horas, 16 minutos e 23 segundos 

– 64%, a maioria - ocupados por blocos comerciais. 

Identificamos  a  procedência  das matérias,  na tentativa  de perceber  como TV 

TEM Bauru equaciona o seu noticiário quanto à cobertura das cidades que compõem a 

sua região. Há predominância de Bauru nos noticiários, o que pode se justificar pela 
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disponibilidade de equipes para cobertura jornalística de fatos do cotidiano bauruense. 

O maior número de matérias da cidade deve-se à localização do escritório central da 

emissora de Bauru, o número maior de equipes de reportagens e, também, que Bauru é 

uma praça da TV TEM e, como tal, é ponto central no gerenciamento das atividades 

jornalísticas  e  comerciais  da  emissora.  A  localização  das  equipes  de  produção 

jornalística e também comercial é determinante neste quadro. 

Se  a  abrangência  do  sinal  da TV TEM Bauru  é  de  106 municípios  e  se  no 

período  em que  foi  estudada  a  programação  jornalística  apareceram notícias  de  29 

cidades, menos de um quarto do total foi coberto pelos quatro noticiários da emissora. 

Note-se que dois destes municípios estão na área de cobertura da TV TEM de Sorocaba. 

Dessa forma, o total de municípios efetivamente cobertos por Bauru cai para 27, ou 

seja,  uma fração de 20% das cidades  que estão na área de abrangência  do sinal da 

emissora surgiu no Direto da Redação, TEM Notícias Primeira Edição, TEM Esportes e 

TEM Notícias Segunda Edição.

A referência a municípios da área de cobertura também se revela estratégia da 

emissora  desde  o  seu  lançamento,  em 2003.  Se  tomados  os  apontamentos  sobre  as 

cidades que surgem no noticiário, aqueles tratados nas vinhetas e informes e as mais de 

três centenas de municípios na área de cobertura TV TEM, há um visível desequilíbrio. 

O espaço regional, desta forma, fica limitado pelos constrangimentos de ordem 

comercial,  pelas restrições impostas pela Rede Globo de Televisão (como cabeça de 

rede) e, ainda, por um projeto de regionalização que não contempla significativamente 

as nuanças regionais, a começar pela variedade de públicos e características culturais de 

uma fração territorial  tão  extensa  em relação ao todo geográfico  do Estado de  São 

Paulo, quase metade do território paulista.

O substantivo-adjetivo “televisão regional” se nos afigura como algo cuja marca 

é a relatividade quando se trata de emissoras geograficamente locais – ou regionais - 

porém afiliadas  a  redes  nacionais,  como é  o caso.  Sua autonomia  não vai  além do 

espaço permitido a) pela Rede Globo de Televisão e b) pelas possibilidades de cobertura 

limitadas e; c) pelas condições da atividade comercial, dado que a produção televisiva 

tem alto  custo  e  a  autonomia  comercial  e  jornalística  implicaria  a  inviabilidade  do 

negócio.
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