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Nota do editor 

 
Esta segunda edição do livro Políticas de Comunicação sob 

o Governo Militar Peruano (1968-1980) foi publicado origi- 
nalmente na língua inglesa no ano de 1981 pela V. Klingens- 
mith, em Santo Antonio, Texas, Estados Unidos. Esta versão 
mantém o texto original em língua inglesa como segunda me- 
tade do livro e edita a tradução, feita pelo próprio autor, Sér- 
gio Mattos, na primeira metade. 

É importante esclarecer que à primeira edição foi acresci- 
do um novo capítulo, intitulado “Depois do regime Militar”, 
que descreve e atualiza as políticas de comunicação no Peru, 
após os governos militares. Tal esclarecimento se faz necessário 
porque pode parecer estranho que, após o capítulo, “Conclu- 
sões e Sugestões”, haja um novo texto. Trata-se do capítulo de 
atualização. 

Deve-se ressaltar ainda a inclusão de um novo prefácio 
bilíngüe, assinado pelo professor doutor Marcos Palacios, que 
apresenta a segunda edição deste livro. 
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Prefácio 
 

 

Marcos Palacios* 
 
 

Talvez o primeiro questionamento que se poderia fazer 
frente a uma reedição de um livro de 1981, abordando as po- 
líticas de comunicação e a regulamentação da imprensa no 
Peru, no final dos anos sessenta e setenta do século 20, seria: 
“Existe algum sentido em (re)imprimir um texto tão forte- 
mente datado?” 

Muito provavelmente, na maioria dos casos, a resposta 
direta e sensata seria: “não!” na maioria dos casos, mas não 
neste pela simples razão de que, longe de tornar o texto de- 
satualizado, o passar do tempo tem aumentado o seu valor, 
destacando sua importância como registro histórico. Temos 

* Marcos Palacios é jornalista profissional com experiência no jornalismo 
brasileiro e Ph.D. em Sociologia (Universidade de Liverpool). Atual- 
mente coordena o Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online (Gjøl) e é 
professor de Jornalismo na Faculdade de Comunicação (Universidade 
Federal da Bahia) e professor visitante na Universidade da Beira Inte- 
rior (Portugal). 
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Sérgio Mattos 
 
 
 

aqui uma das poucas e certamente a mais completa análise 
de uma experiência de reforma e regulamentação de imprensa 
que, por suas características e originalidade, é única na Amé- 
rica Latina e – eu acrescentaria confiantemente – em qualquer 
outra parte do mundo. 

A associação de “regimes militares” e “imprensa” na Amé- 
rica Latina, ao longo do século XX, desencadeia palavras-chave 
mais ou menos óbvias na imaginação de qualquer um: fecha- 
mentos, empastelamentos, censura, prisões e perseguições de 
jornalistas etc. Esse não é o caso na abordagem complexa e ino- 
vadora adotada para a imprensa pelo governo militar peruano 
no período 1968-1980, descrito e analisado pelo professor Sér- 
gio Mattos no livro que você está prestes a ler. Esta não é uma 
outra narrativa do uso recorrente da força bruta e ataques aber- 
tos à liberdade de imprensa, tão característicos das ditaduras e 
intervenções militares, mas sim o registro da criação de uma 
ideologia nacional sofisticada e a análise de sua expressão na área 
de comunicação e regulamentação da  imprensa. 

Ainda que fosse apenas um registro descritivo desta expe- 
riência única, a reedição do livro do professor Mattos já seria 
justificável e desejável. O texto, porém, é muito mais do que 
uma descrição linear de eventos e destaca-se como um modelo 
para esse tipo de pesquisa histórica e de investigação. 

O governo militar peruano, sob a liderança do general 
Juan Velasco Alvarado (1968-1975) e do general Francisco 
Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980), tinha uma grande 
ambição: criar uma “terceira via de desenvolvimento”, evi- 
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tando tanto o comunismo como o capitalismo tradicional, os 
“dois chifres do diabo”1. Alimentando-se de um amplo espec- 
tro de ideias, que iam do radicalismo de esquerda de José Car- 
los Mariátegui, do final dos anos 1920, às propostas políticas 
do APRA, o movimento populista liderado por Víctor Raúl 
Haya de la Torre, nas décadas de 1940 e 1950, o golpe militar 
peruano de 1968 inaugurou uma década de experimentação 
social inovadora – e por vezes arriscada – que logrou dar uma 
forma nova à rica herança do pensamento político e tradições 
nacionais. 

O autoproclamado Governo Revolucionário das Forças 
Armadas foi capaz de cooptar um setor importante da intelec- 
tualidade peruana e conseguiu montar um plano criativo para 
o desenvolvimento econômico, progresso social e distribuição 
de renda, com base em um lema tripartite do nacionalismo. 
Independência e Humanismo. no plano econômico, uma po- 
sição nacionalista foi tomada. Incluindo a expropriação e na- 
cionalização de empresas estrangeiras e uma extensa reforma 
agrária; no plano social, o objetivo declarado era a construção 
de uma nova sociedade, “promovendo a participação social, 
a solidariedade e a justiça, por meio da rejeição de todas as 
formas de exploração, dominação e oligárquica”2, juntamente 
com as políticas de valorização da cultura tradicional peruana. 

 
1 PALACIOS, Marcos. Propriedade social no Peru: Interpretação e ava- 

liação de um modelo alternativo de desenvolvimento, Ph.D ftesis, 
Universidade de Liverpool, 1979. 

2 ORTEGA, Carlos; ROMERO, Carlos. Políticas de Comunicação em 
Peru. Paris: UnESCO, 1977. 
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Isso parece radical e ‘fora de lugar’ para um governo militar na 
América Latina nos anos 1960? E era mesmo! 

Além de nacionalizações e da reforma agrária, os militares 
peruanos também introduziram uma forma inovadora de con- 
trole de propriedade: a Propriedade Social. A proposta tomou 
de empréstimo elementos da experiência socialista iugoslava3   

e estabeleceu um setor cooperativo de empresas administradas 
por trabalhadores (urbanos e rurais), que teve como sua ca- 
racterística mais original o fato de que as unidades produtivas 
(fazendas, fábricas, empresas de serviços) não eram individu- 
almente propriedade de seus trabalhadores. Todos os traba- 
lhadores do setor Propriedade Social eram co-proprietário de 
todas as empresas do setor. 

A política de comunicação e a legislação de imprensa pas- 
saram por diferentes fases ao longo do governo militar (1968- 
1980). A segunda Lei de Imprensa, promulgada em 1974, 
teve forte influência do modelo da Propriedade Social, já que 
regulamentou a expropriação de todos os principais jornais e 
transferiu o controle de suas atividades e sua gestão para “se- 
tores organizados da sociedade”, por meio de representantes 
eleitos da sociedade civil. 

Três questões principais se colocam quando se tenta 
compreender a gênese e o desenvolvimento das políticas peru- 

 

 
3 BEREnBACH, Shari. Propriedade social do Peru: Limites à participa- 

ção. In Relações Industriais: um jornal de Economia e Sociedade, Vo- 
lume 18, Issue 3, p. 370. 
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anas de comunicação, no contexto daquele festival de experi- 
mentação social: 

1 – “Quais foram os principais fatores que influencia- 
ram o desenvolvimento das [daquelas] políticas sob 
o regime militar peruano? 

2 – Quais foram as principais políticas para os meios de 
comunicação adotadas pelo regime militar perua- 
no? 

3 – Quais foram as influências da ideologia militar pe- 
ruana e do “Plano do Governo Revolucionário” na 
elaboração das [daquelas] Políticas? 

O texto do professor Sérgio Mattos trata extensivamente 
dessas questões com grande competência. Ele é um acadêmico 
de méritos incontestáveis, mas ele é acima de tudo um escritor 
e um poeta. Assim, ele combina um rigor acadêmico impecá- 
vel, com um modo acessível e fluente de narração. 

Deleitemo-nos com seu texto... 
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Para frente






Alfred H. Saulniers* 
 
 

Tradicionalmente, o Estado latino-americano tem desempe- 
nhado um papel muito maior nas economias nacionais do que 
o nosso próprio governo tem realizado nos Estados Unidos. O 
Estado peruano não é nenhuma exceção. Durante o período 
colonial, quando sob o domínio espanhol, o controle do Es- 
tado foi particularmente forte nas áreas de acesso aos recursos 
naturais, redes comerciais e oportunidades comerciais. A fim 
de regulamentar as três áreas de produção, distribuição e con- 
sumo, várias políticas e instrumentos foram empregados. Os 
instrumentos incluídos abarcam de concessões de terra, em- 
préstimos ou doações de fundos ou de insumos básicos para 
empresas, controles de preços ao monopólio de produção pelo 
governo. 

 

* Professor Doutor do Institute of Latin American Studies – ILAS, Uni- 
versity of Texas at Austin, Estados Unidos da América. 

1 Texto publicado a título de prefácio da primeira edição deste livro, 
publicado em 1981, nos Estados Unidos. 
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Os primeiros anos após a Independência testemunhou, 
em sua maior parte, uma continuação de tais políticas, com 
uma mudança substancial – o nacionalismo. Os sucessivos 
governos da nação recém-independente do Peru, embora pre- 
ocupados em simplesmente se manter no poder, dedicaram 
uma tremenda quantidade de esforços para construir um país 
com uma base econômica forte. Desde o início foram intro- 
duzidas tarifas protecionistas, o que favoreceu a indústria local 
e a agricultura, o que difere fortemente do modelo imposto 
no resto do continente. Além disso, o governo usou uma série 
de outros instrumentos políticos para fomentar a produção 
doméstica. O governo investiu em ações de empresas privadas 
destinadas a fornecer obras de infraestrutura; promoveu po- 
líticas de compras de produtos nacionais por parte de todos 
os setores do governo central; criou um número limitado de 
empresas públicas; e usou seus poderes para obrigar os bancos 
a conceder financiamento para a produção e para o comércio 
com o objetivo de construir uma economia local mais forte. 

Com o advento do boom do guano2, durante meados do 
século XIX, a situação mudou um pouco. Os vários governos 
aproveitaram-se dos recursos naturais do país, principalmente 
das reservas de nitrato, no sul do Peru, como fontes de receitas. 
Os governos já não estavam na vanguarda da formulação de 
políticas, mas sim voltados a obter rendimentos econômicos a 

 

2 O Boom Guano refere-se a um período de estabilidade e prosperidade 
no Peru durante meados do século XIX. Ele foi sustentado com as 
substanciais receitas geradas pela exportação de guano e a forte lideran- 
ça do presidente Ramón Castilla. 
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partir da concessão de direitos de exploração dos recursos na- 
turais, principalmente por produtores estrangeiros. na virada 
do século, esta prática havia mudado. O guano havia se esgo- 
tado, o nitrato havia sido perdido para o Chile na desastrosa 
Guerra do Pacífico e o monopólio de produção do governo 
estava limitado ao ópio, coca e tabaco. O governo foi limitado 
a exercer um pequeno papel de apoio. 

Durante as primeiras décadas do século 20, houve um 
retorno às políticas iniciadas no século anterior. Uma série de 
bancos de desenvolvimento setorial foi criado no final dos anos 
1920 e 1930, principalmente para financiar projetos do setor 
privado. nas décadas de 1940 e 1950 assistiu-se a um lento 
aumento das atividades governamentais. A partir da ação limi- 
tada de fornecer infraestrutura financeira, o Estado peruano se 
expandiu para fornecer infraestrutura industrial. Assim, uma 
pequena usina de aço foi criada; um pequeno produtor de 
petróleo foi estabelecido; a frota mercante foi reorganizada; e 
uma empresa foi constituída para administrar os  aeroportos. 

Deve-se notar que o ritmo de crescimento das atividades 
governamentais realmente aumentou sob a administração do 
presidente Fernando Belaúnde Terry (1962-1968). Ênfase foi 
dada no estabelecimento de autoridades regionais que passa- 
ram a ser responsáveis pelo desenvolvimento e oferecimento 
de serviços básicos como água, esgoto, habitação, escolas, mer- 
cados, electricidade e implantação de estradas ligando fazen- 
das produtoras aos mercados para atender melhor as popu- 
lações que viviam nas chamadas áreas “esquecidas” do país. 
Além disso, foi mantido o crescimento na usina de aço, nas 
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ferrovias, nos portos, nas empresas de energia elétrica e outras 
de infraestrutura básica. 

Durante os governos militares de 1968-1980 ocorreu 
uma notável mudança no papel do Estado. A presença do Es- 
tado na vida econômica e social do país aumentou para níveis 
sem precedentes no Peru, quando sob a liderança dos generais 
Juan Velasco Alvarado e Francisco Morales Bermúdez Cer- 
ruti. Avaliada por qualquer índice, a mudança foi impressio- 
nante. O número e o peso econômico das empresas públicas 
cresceram; a produção do governo como uma percentagem 
da produção total aumentou; o investimento público em per- 
centagem do investimento total aumentou; as exportações do 
governo como percentual do total das exportações cresceram; 
aumentou também o nível de empregos no governo como um 
percentual da população economicamente ativa. Em todos os 
setores, o Estado deixou de ser um defensor do setor privado 
para assumir um papel de comando, orientando e determi- 
nando o futuro do país. 

A carteira de investimento do Estado, limitada em 1968 
a realizar algumas obras de infraestrutura, se expandiu a par- 
tir de 1976, para incluir 48 empresas públicas, 64 empresas 
privadas em que o Estado era o único acionista, 31 empresas 
privadas em que o Estado detinha a maioria das ações e 31 ou- 
tras em que o Estado detinha uma posição minoritária. Deter- 
minados princípios básicos nortearam a ação empresarial do 
Estado: o Estado passou a controlar diretamente o comércio 
de exportações e a exercer um papel chave nas importações. 
In:cluindo minerais, farinha de peixe e óleo de peixe; o Es- 
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tado passou a controlar diretamente a produção de insumos 
industriais básicos. Incluindo cobre, ferro, cimento e produtos 
químicos; o Estado passou a dominar os transportes aéreos, 
marítimos e ferroviários; o Estado passou a fornecer bens bá- 
sicos sociais. Incluindo alimentos; o Estado passou a fabricar 
suas próprias armas leves e barcos para as forças armadas; o 
Estado passou a exercer um papel importante na regulação das 
redes de informação. Incluindo publicidade, rádio, cinema, 
televisão e mídia impressa; o Estado teria um papel menor no 
resto das atividades da sociedade. Incluindo o turismo. 

Sérgio Mattos fornece um estudo notável da política de 
comunicação, abordando uma faceta do papel do governo 
peruano durante o período de 1968 a 1980. A comunicação 
foi uma das principais áreas onde a ação do Estado deveria 
intervir de forma determinada e decisiva. Essa política inter- 
vencionista é derivada de uma série de motivos: para promo- 
ver o apoio às políticas do governo; para abafar as críticas dos 
vários grupos de oposição; para combater as fortes influências 
estrangeiras; e para criar uma consciência nacional. Para este 
fim, foram tomadas medidas para controlar todos os meios de 
comunicação. Incluindo jornais, rádio e televisão. 

neste trabalho, Sérgio Mattos examina a história dos 
meios de comunicação no Peru, considerando a história dos 
jornais desde sua fundação na época colonial, a história do rá- 
dio desde os anos 1920 e a televisão desde os finais da década 
de 1950. Mais adiante, ele analisa os fundamentos ideológicos 
das políticas militares do governo, baseando-se nos progra- 
mas oficiais de formação através do Centro de Altos Estudos 
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Militares (CAEM). Finalmente, ele fornece uma avaliação do 
relativo sucesso das políticas de mudanças aplicadas no perí- 
odo de 1968 a 1980. Ao fazer isso, ele preenche uma lacuna 
importante na literatura sobre o papel do Estado durante os 
governos militares dos generais peruanos Velasco e Bermúdez 
Morales. 

Esses não foram os únicos líderes militares no comando 
do Estado peruano a se preocupar com os meios de comunica- 
ção. Logo após a independência, o primeiro caso é encontrado 
nos Estatutos Provisórios do Governo, emitidos pelo general 
José de San Martín, poucas semanas depois da promulgação da 
independência do Peru, em 1821. neles, ele garantiu a liber- 
dade de imprensa. Ampla evidência é encontrada no Decreto, 
elaborado a partir desses estatutos, que o Libertador estava 
consciente do poder dos meios de comunicação: 

 

Desde que a técnica libertadora da impren- 
sa foi inventada, a esfera social passou por 
uma revolução benéfica; certamente, por 
desenvolver talentos e por ajudar genios a 
escapar das trevas nas quais frequentemente 
estavam envolvidos; não apenas a civiliza- 
ção dos povos aumentou e muitos abusos 
graves foram reformados, mas também a 
imprensa tem influenciado maravilhosa- 
mente o destino de muitas nações e gover- 
nos. A imprensa do Peru, que não deseja 
nada mais do que a prosperidade do país, 
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cujo destino é confiada ao governo, o qual 
autoriza a liberdade de imprensa, porque 
reconhece o direito que todos os homens 
têm de pensar, falar e escrever, e porque está 
convencido de que sem ela a Pátria perde 
os melhores talentos para a causa da razão 
e da clareza.3

 

 

Estes princípios, atualizados em sucessivas Constituições, 
determinou a relação do governo com os meios de comunica- 
ção social durante a maioria dos primeiros 150 anos da inde- 
pendência do Peru. Durante os governos militares dos generais 
Velasco e Bermúdez Morales, uma nova lógica foi empregada 
– o controle dos meios de comunicação para formar e moldar 
a opinião pública, para dar suporte aos novos grupos de poder 
e para reduzir a influência da elite anteriormente arraigada no 
poder. 

Eventos atuais indicam que durante os anos 1980 houve 
uma grande mudança do papel do Estado em relação às comu- 
nicações, ou seja, uma volta aos princípios originais. Assim, 
o período de 12 anos de governo militar no Peru é útil para 
fazermos uma pausa e refletirmos sobre os custos e benefícios 
dessa experiência. Sérgio Mattos nos oferece tal oportunida- 
de. 

 
3 Decreto de Outubro de 13,1821, a Gaceta Del Gobierno de Lima In- 

dependiente, outubro 17, 1921, (fac. ed.) (Julho 1821 – dezembro de 
1822), 3 vols. In: vol. 1 (Buenos Aires: Universidad nacional de la 
Plata, 1950), p. 133-134. 
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1 

 
Introdução 

 
Em 3 de outubro de 1968, o governo constitucional do presi- 
dente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) foi subs- 
tituído por um Governo Revolucionário das Forças Armadas, 
sob a liderança do general Juan Velasco Alvarado, que tinha um 
programa de reforma social. O período de governo do general 
Velasco (1968-1975) – a primeira fase da ditadura militar pe- 
ruana – foi caracterizado por medidas radicais nos setores so- 
cioeconômicos, políticos e culturais. Essas medidas incluíram 
a nacionalização e/ou desapropriação de filiais de empresas es- 
trangeiras, a reforma de empresas nacionais privadas, a reforma 
agrícola, reformas de imprensa e na formulação de políticas es- 
pecíficas para os meios de comunicação de massa. 

A segunda fase do regime militar, caracterizada pela in- 
flação e recessão econômica, foi liderada pelo general Francis- 
co Morales Bermúdez (1975-1980), que realizou o objetivo 
de restabelecer o processo democrático no Peru. Em maio de 
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1980, foram realizadas eleições populares e os “resultados finais 
selou a vitória de Belaúnde, com 43,6% do total de votos”1 e, 
em 28 de julho de 1980, Fernando Belaúnde Terry foi empos- 
sado em seu segundo mandato presidencial. 

Este não é o espaço adequado para se fazer uma exposi- 
ção detalhada da estrutura e do desenvolvimento promovidos 
pela Revolução Peruana, que foi completamente diferente de 
outros golpes militares2 realizados na América do Sul, porque 
postulava um modelo particular de desenvolvimento social. 
no entanto, nora Hamilton aponta essas diferenças: 

 

Os oficiais militares [peruanos] que toma- 
ram o controle do Estado em 1968 reali- 
zaram uma série de reformas destinadas a 
eliminar as instituições que bloqueavam o 
desenvolvimento capitalista, diminuindo a 
dependência do Peru por meio da expropria- 
ção de participações estrangeiras nos princi- 
pais setores de exportação. O estado passou 
a exercer rigoroso controle sobre os novos in- 
vestimentos estrangeiros e nas indústrias de 
base. Ao mesmo tempo, no esforço para esti- 

 

1 Martin Poblete, “Belaúde Eleito no Peru”, em Hemispherica, vol. XXIX, 
n. 5, maio de 1980, p. 4. 

2 Para uma discussão filosófica e histórica da Revolução Peruana e ou- 
tros tipos de golpes militares na América Latina, o leitor é direcionado 
ao livro de Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative 
Perspective (O Estado e a Sociedade: Peru em Perspectiva Comparada). 
Princeton University Press, 1979. 
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mular o desenvolvimento rápido, buscavam 
empréstimos no exterior, que eram pronta- 
mente disponibilizados tendo em vista os 
recursos do Peru: cobre e farinha de peixe, 
além de significativas reservas de petróleo. 
[...] Em contraste, as políticas do regime mi- 
litar que tomou o poder no Brasil em 1964 
favoreciam deliberadamente o capital e as 
empresas estrangeiras em detrimento das 
empresas nacionais menos  eficientes.3 

 

Entre 1968 e 1980, os meios de comunicação peruanos 
sofreram uma série de reformas inovadoras como uma conse- 
quência direta das novas leis, decretos e agências reguladoras 
estabelecidas pelo governo militar. Uma das mudanças mais 
radicais promovidas pela ditadura militar peruana foi a expro- 
priação de jornais e emissoras de rádio e televisão. 

Inicialmente, os meios de comunicação não estavam en- 
tre as principais prioridades da nova junta governante, mas 
logo após o golpe de 1968, os chefes militares perceberam 
que o controle e a reestruturação das instituições de impren- 
sa eram essenciais para promover reformas sociais, culturais 
e econômicas, além de ser também uma maneira eficiente de 
reprimir as críticas. 

3 HAMILTOn, nora. Possibilities and Limits of State Autonomy in Latin 
American Countries (Possibilidades e limites da autonomia do Estado 
em países latino-americanos), trabalho apresentado no 8º Encontro 
nacional da Latin American Studies Association, Pittsburgh, Pensilvâ- 
nia, April 5-7, 1979, p. 25-26. 
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Depois de apenas 14 meses no poder, o regime de Velasco 
promoveu mudanças em relação à imprensa, decretando, em 
primeiro lugar, a “Lei de Imprensa” (1969) que deu ao go- 
verno militar o direito de controlar o conteúdo. Essa medida 
também estimulou a autocensura entre os editores de jornais. 
As duas primeiras desapropriações de jornais ocorreram em 
1971. Durante o mesmo ano, as ações de propriedade dos 
principais veículos de radiodifusão privados foram também 
expropriados. A principal motivação para esta intervenção de- 
correu do fato de que as empresas mais poderosas de impres- 
são e transmissão eram de propriedade das elites peruanas que 
estavam associadas a poderosos interesses estrangeiros. Assim, 
o governo do general Velasco adotou medidas em relação aos 
meios de transmissão do Peru, a fim de “assumir o controle 
dos serviços de televisão, exercer uma influência decisiva no 
campo do rádio e nacionalizar os serviços de telecomunicações 
operado até então pela ITT, AT & T, a empresa sueca Ericsson 
e um grupo de Bancos Suíços”.4

 

Pouca atenção tem sido dada pelos pesquisadores aos 
meios de comunicação de massa no Peru. Os trabalhos que têm 
sido feitos geralmente concentram-se na história dos meios de 
comunicação peruanos, na sua estrutura, audiência, formato 
de programa, etc., e muitas vezes sem levar em consideração 
o ambiente histórico, político e socioeconômico do Peru, no 

 

4 KATZ, Elihu; WEDELL, George. Broadcasting in the Third World: 
Promise and Performance (Transmitindo no Terceiro Mundo: Promessa 
e Performance). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1977, p. 74. 
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qual o crescimento, os produtos e as mudanças dos meios de 
comunicação são processados. Tendo isto em mente, um es- 
tudo que procura analisar, identificar e descrever os esforços 
do regime militar peruano para criar seu próprio modelo de 
comunicação de massa (que é considerado como um esforço 
em direção a uma nova ordem da informação) pode ser uma 
importante contribuição para o conhecimento que se tem do 
desenvolvimento dos meios de massa no Peru. 

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar e descrever 
as atividades do regime militar peruano no que diz respeito 
aos meios de comunicação. O estudo tentará responder a três 
principais questões de pesquisa: 

1 – Quais foram os principais fatores que influenciaram 
o desenvolvimento das políticas de comunicação 
durante o regime militar peruano? 

2 – Quais foram as principais políticas de comunicação 
adotadas pelo regime militar peruano? 

3 – Quais foram as influências da ideologia militar pe- 
ruana e do “Plano do Governo Revolucionário” na 
elaboração das Políticas de Comunicação do Peru? 

Os dados para este estudo foram coletados em fontes 
primárias e secundárias. As fontes primárias foram, principal- 
mente, documentos oficiais e discursos proferidos pelos pre- 
sidentes, ministros e porta-vozes do regime militar peruano. 
A coleta de dados foi prejudicada pelos preconceitos culturais 
e ideológicos que foram encontrados na literatura sobre  os 
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meios de comunicação peruanos e cometidos tanto por pes- 
quisadores norte-americanos como por pesquisadores latino- 
americanos. Os dados sobre os meios de comunicação peru- 
anos devem ser interpretados com cautela, pois permanecem 
dispersos, conflitantes e às vezes parecem suspeitos. 

Ao considerar todos os fatos acima, o escopo desta pes- 
quisa está limitada a um exame do desenvolvimento das po- 
líticas de comunicação durante o governo militar peruano. 
Considerando que as políticas de comunicação não podem ser 
estudadas ou entendidas como unidades isoladas do contexto 
histórico, dos sistemas políticos e socioeconômico nos quais 
operam e são implementadas, este estudo procura fornecer ao 
leitor uma compreensão mais ampla do desenvolvimento das 
políticas de comunicação sob o regime militar peruano. Para 
tanto, este livro está dividido em seis capítulos: 1) Introdução; 
2) Histórico da comunicação social no Peru; 3) A revolução 
peruana, sua ideologia e objetivos em relação à mídia de mas- 
sa, 4) As políticas de comunicação do Peru, 5) Conclusões e 
sugestões, 6) Depois do regime militar. 
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História da mídia de massa no Peru 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar um breve histórico do 
crescimento e disseminação dos meios de comunicação perua- 
nos – jornais, rádio e televisão. Este capítulo está dividido em 
três seções, oferecendo ao leitor uma ideia geral sobre o desen- 
volvimento dos meios de comunicação peruanos antes e durante 
o regime militar. Por meio deste resumo histórico, o leitor pode 
verificar a estrutura de propriedade dos meios de comunicação 
peruanos antes da Revolução de 1968 e como essa estrutura foi 
fortemente afetada por subsequentes políticas governamentais. 
A primeira parte deste capítulo é sobre os jornais; a segunda é 
sobre o rádio, e a última aborda a televisão. 

 

Jornais peruanos 
 

El Mercurio Peruano foi o primeiro jornal do país. Foi 
criado em 1791 por um grupo de intelectuais. Durante o pe- 
ríodo da independência, muitos outros jornais foram criados 
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com o mesmo formato e conteúdo do El Mercurio Peruano. 
no entanto, foram empreendimentos de curta duração. Den- 
tro da longa tradição do jornalismo peruano, os jornais sempre 
foram usados por grupos políticos ou por membros da oligar- 
quia, a fim de exercer, por exemplo. Influência na eleição de 
candidatos ou exercer pressão sobre o governo. na maioria dos 
casos, esses jornais fecharam “quando os candidatos ou grupos 
que inspiraram sua criação perderam uma eleição ou quando 
seus criadores ... morreram ou perderam o interesse.”1

 

Uma das exceções para o caso acima, de jornais de curta 
duração, é o jornal El Comercio.2 O jornal foi fundado em 
maio de 1839, por Manuel Amunatequi (chileno) e Villota 
Alejandro (Argentino). Quarenta anos mais tarde, El Comercio 
estava sob o controle de Antonio Miró Quesada. 

O crescimento e a disseminação da imprensa, o meio 
da elite, têm sido intensa, e a circulação dos jornais duplicou, 
apesar dos três idiomas falados no Peru (espanhol, quechua e 

1 WEILL, ftomas E. et al. Area Handbook for Peru, Washington: Fo- 
reign Area Studies the American University, 1972, p. 169. 

2 PEIRAnO, Luis et al. Prensa: Apetura y Limites, Lima: Centro de Estu- 
dios y Promoción del Desarrollo (DESCO), 1976, p. 12-15. Ver tam- 
bém GARGUREVICH, Juan. Mito y Verdad de los Diarios de Lima, 
Lima: Editorial Grafica Labor, 1972, p. 9. Ver também JAWORSKI, 
Helán. Towards a new Information Order: Rural Participation in the 
Peruvian Press. In: Development Dialogue, 1979, p. 130. Segundo Ja- 
worski, El Comercio emprega mais de 600 trabalhadores, muitos dos 
quais trabalhando em turnos e seções diferentes. Sua edição diária é 
dividida em dois cadernos com um total de 32 a 50 páginas, crescendo 
para 64 ou 70 páginas nas edições dominicais que podem atingir até 80 
páginas com as campanhas publicitárias. 
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aymara). O Peru tem cerca de 70 jornais diários, mas muitos 
deles são pequenos jornais das províncias com circulação li- 
mitada3, devido à baixa taxa de alfabetização da população4. 
Ver Quadro I, a fim de verificar o crescimento da população 
peruana. 

Quadro I 
Crescimento da popução peruana 

 
Ano População em milhões 

1969 13.1 

1975 15.5 

1976 15.9 

1977 16.4 

1878 16.8 

1979 17,3 

Fontes: Figuras no Peru, o Banco Continental, Peru: Lima. Veja também 
Relatório de Desenvolvimento Mundial 1979, Banco Mundial, em 
agosto de 1979. Em 2010 a população do Peru era de 27,483,864 
habitantes. 

É importante notar que o Peru é “um país onde se lê 
pouco e com uma elevada taxa de analfabetismo. Os diários 
nacionais, que são destinados exclusivamente à classe média, 

3 HEnDERSOn, Gregory et al. Public Diplomacy and Political Change, 
Gregory Henderson, Ed., new York: Praeger Publishers, 1973, p. 214- 
215. 

4 A população do Peru é composta por três grupos principais: índios 
(cerca de 50% da população), brancos (13%) e mestiços (37%), mais 
um número reduzido de imigrantes do Japão, da China e da África. Os 
índios falam quíchua ou aimará como sua primeira língua. 
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eram em sua maioria de propriedade de pequenos círculos, de 
famílias, em alguns casos”.5 

note-se que antes da Revolução de 1968, os jornais pe- 
ruanos (ver Quadro II) pertenciam a uns poucos indivíduos 
ricos e a suas famílias: Um estudo mostra que dos oito princi- 
pais diários de Lima, dois pertencem a um grupo de proprietá- 
rios de grandes fazendas; dois são propriedades de dois grupos 
interligados de comerciantes e industriais; um pertence a uma 
família que possui um grande banco, fábrica de cimento, se- 
guradoras e interesses no petróleo; e outro pertence a um mag- 
nata da indústria de farinhas de peixes – que também possui 
uma cadeia de jornais nas provincias e uma série de revistas 
especializadas. Alguns proprietários de jornais possuem tam- 
bém redes de televisão e emissoras de rádio.6

 

A situação acima começou a ser mudada quando, em 
1971, dois jornais (Expresso e Extra) foram expropriados pelo 
Estado. Depois de uma experiência de três anos, monitorando 
esses dois jornais, o Governo do General Velasco promulgou, 
em julho de 1974, uma nova “Lei de Imprensa”, através da 
qual os jornais com circulação nacional foram expropriados. 
Por meio dessa lei, em conjunto com o regulamento que pro- 
moveu a “reforma das empresas”, o governo militar tinha a 
intenção de promover a socialização da imprensa peruana. E 
isso foi feito, estabelecendo-se o princípio de co-gestão nos 
maiores jornais peruanos através do qual “foi reconhecido o 

 
5  JAWORSKI, Helán. 1979, p. 120. 
6     HEnDERSOn et al. 1973, p. 217. 
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direito do trabalhador de participar da propriedade, da ges- 
tão e dos benefícios da empresas”.7 Assim, os jornais foram 
transferidos para as organizações existentes da população8, da 
seguinte forma: 

 

El Comercio para as organizações rurais, La 
Prensa às Comunidades de trabalho; Correo 
para as Associações Profissionais; Ojo para 
as organizações culturais; Expresso para as 
Organizações Educacionais; e Ultima Hora 
para as organizações de serviços (um am- 
bíguo e genérico termo que compreende o 
serviço bancário, cooperativas de primeiro 
e segundo grau e as empresas de proprie- 
dade social). O Governo manteve El Peru- 
ano, como seu jornal ou diário oficial, es- 
tritamente limitado à informação jurídica 
e administrativa, e transformou La Cronica 
em um jornal do governo, totalmente sub- 
sidiado e sem publicidade.9

 

 
 
 
 
 
 
 

7   JAWORSKI, 1979, p. 124. 
8 ORTEGA, Carlos; ROMERO, Carlos. Communication Policies in 

Peru, UnESCO, 1977, p. 31. 
9 JAWORSKY, 1979, p. 123. 
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Quadro II 
Propriedade de Jornais no Peru 
(Antes e depois de expropriação) 

 
 

O jornal pertencia a 
 

Nome do Jornal 

Foi distribuído com 

os  seguintes grupos 

organizados  da sociedade 

Família Miró Quesada EL Comercio Organizações rurais 

Grupo Luis Banchero Correo Grupos profissionais 

Grupo Luis Banchero OJO Organizações culturais 

Grupo Ulloa Expresso e Extra Estabelecimentos  de ensino 

Família Prado La Cronica e La Tercera Governo 

Grupo Beltran La Prensa Comunidades de trabalho 

Grupo Beltran Ultima Hora Organizações de prestação 

de serviços 
 

Fontes: Jaworski, 1979, p. 123; Peirano, 1976, p. 19; Ortega; Romero, 
1977, p. 33-34. 

As intenções do governo do General Velasco por trás da 
socialização dos jornais no Peru têm sido alvo de muitas hipó- 
teses conflitantes. Alguns críticos têm apontado que uma de 
suas principais intenções era a de sufocar as críticas aos pro- 
gramas econômicos e sociais do governo, que afetaram direta- 
mente os interesses da oligarquia, bem como os interesses de 
grupos estrangeiros aos quais a elite estava ligada. O argumen- 
to é baseado em inúmeros fatores, um dos mais comuns é o 
fato de que mesmo os jornais socializados não tinham comple- 
ta autonomia, porque o governo exercia o controle direto por 
meio da censura para silenciar as oposições, além de nomear 
os membros do conselho diretor dos jornais. 
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Por outro lado, outros estudiosos têm levantado alguns 
pontos em defesa da boa vontade de Velasco. Helán Jaworski, 
por exemplo, é um dos que defende a reforma de socialização 
da imprensa. Ele diz que: 

 

A socialização não foi realizada, a fim de 
“silenciar a oposição”, como alegou a opo- 
sição. O presidente recebeu reclamações 
constantes de ministros e chefes de órgãos 
públicos sobre as críticas que tinham recebi- 
do durante o primeiro ano de socialização. 
no entanto, ele [Velasco] continuou indo 
em frente. Ele [Velasco] sabia o que queria: 
Uma verdadeira transferência de poder, tal 
como proposto por seu governo, a fim de 
implementar uma “social-democracia de 
participação plena”.10

 

 

Com a transformação das estruturas de comunicação da 
mídia seria dado ao povo o direito de ser bem informado e de 
tomar parte no processo de produção de notícias, através de 
suas organizações. no entanto, pode-se supor que as inten- 
ções de Velasco não foram completamente realizadas, pois, em 
julho de 1978, durante a segunda fase da revolução peruana, 
Morales Bermudez promulgou outro decreto-lei, que contri- 
buiu para abrir caminho para a devolução desses jornais a seus 
antigos proprietários. 

 
10  JAWORSKI, 1979, p. 133-134. 
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Em suma, esse decreto permitiu que o capital das em- 
presas jornalíticas pudessem ser adquiridas em até 25% pelos 
antigos proprietários, que foram expropriados; outros 25% 
pelos trabalhadores dos jornais; e os 50% restantes para serem 
vendidos na bolsa de valores, de tal forma que nenhuma pes- 
soa pudesse adquirir mais de 5%.11

 

Uma das principais razões para essa mudança foi o fato 
de que o método através do qual o governo tentou sociali- 
zar os principais jornais não estava funcionando, porque “as 
organizações populares não estavam prontas para aceitar suas 
responsabilidades”.12

 

no entanto, esta não foi a única razão. Pode-se supor que 
o método de socialização dos jornais não estava funcionando 
muito bem, devido ao aumento do controle exercido pelo go- 
verno. Por exemplo, em 29 de agosto de 1975, quando o ge- 
neral Velasco foi substituído pelo general Morales Bermudez 
como presidente do país, o Sistema nacional de Informação 
(SInADI) estava controlando não só os jornais expropriados, 
mas também estações de rádio e de TV, cujos diretores esta- 
vam sendo nomeados pelo Gabinete de Informação Central 
(OCI) – o ramo executivo do SInADI, que será discutido 
separadamente no quarto capítulo. Além disso, podemos lem- 
brar como razões complementares, as mudanças econômicas 
internas: 

 

 
11  JAWORSKI, 1979, p. 125. 
12   Ibid., 1979, p. 124. 

 

36 



 

 

 
 

 

Políticas de comunicação sob o governo militar peruano (1968-1980) 
 
 
 

[...] no período 1968-1974 o Peru experi- 
mentou um rápido crescimento econômi- 
co e estabilidade nos preços. A maioria das 
reformas sociais foi realizada durante este 
período – por exemplo, reformas na posse 
da terra. In:dústria, mineração, pesca, edu- 
cação, [imprensa]. Os anos 1975-1980 são 
caracterizados por dificuldades considerá- 
veis. A inflação teve um crescimento cons- 
tantemente e ao mesmo tempo a economia 
parou, e nos últimos anos ocorreu uma 
considerável recessão econômica.13

 

 

O rádio no Peru 
 

A primeira estação de rádio peruana, a Companhia de 
Transmissão Peruana, foi inaugurado em 20 de Junho de 
1925, pelo presidente Augusto Bernardino Leguía.14 De acor- 
do com Juan Gargurevich15, essa emissora, que teve seu nome 

 

13 BAER, Werner; FIGUEROA, Adolfo. Equity and State Enterprises: Re- 
flections Based on the Cases of Brazil and Peru, unpublished paper, no 
date, p. 16. 

14 Augusto Bernardino Leguía era conhecido como um ditador paternal. 
Ele foi presidente do Peru durante 1908-1912 e 1919-1930. Em seu 
segundo mandato Leguía promulgou, em 1920, uma nova Constitui- 
ção. 

15 GARGUREVICH, Juan. Introduction a La Historia de los Medios de 
Comunicación em El Peru, Lima: Editorial Horizonte, 1977, p. 106- 
107. 
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alterado para Rádio nacional, foi criada por Cesar Coloma, 
Carbajal Fernando, Acuna Santiago, Vidmer Paulo e Henry 
Ford. Gargurevich também aponta que até 1935 nenhuma 
outra emissora foi implantada no Peru. 

Desde a fundação da segunda estação de rádio, em 1935, 
o crescimento e disseminação da transmissão radiofônica foi 
intensa no Peru. Segundo dados de 1979, havia 222 emissoras 
de rádio em todo o território peruano, onde há também cerca 
de 3,5 milhões de receptores de rádio para uma audiência de 
mais de 17 milhões de pessoas16 (Quadro III mostra a distri- 
buição e concentração de emissoras de rádio no Peru). Apesar 
do grande número de estações de rádio, apenas três emissoras 
têm tido uma audiência de proporções significativas. A Rádio 
nacional é uma das mais ouvidas no Peru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 note-se que, de acordo com o artigo de Domenico Serafini sobre Peru. 

In:titulado “A radiodifusão na América do Sul: negócios e Moderniza- 
ção é o Futuro, a Política é Presente”, publicado em Television / Radio 
Age International, em setembro de 1979, p. A40-A42: “Lima tem 38 
estações – 34 AM e quatro FM. A estatal Radio nacional do Peru 
opera 15 estações de rádio, das quais oito são culturais e 12 estações de 
ondas curtas. Apenas três, no entanto, têm audiências  significativas”. 
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Quadro III 
Distribuição e Concentração de emissoras 

de Rádio e de Televisão no Peru 
(Situação em 1968) 

Emissoras de Rádio Emissoras de TV 

Tipo de 

emissora 

Localização 

Lima Província 
Total % 

Localização 

Lima Província 
Total % 

Estatal 01 04 05 2 01 - 01 5 

Cultural – 08 08 3 01 - 01 5 

Comercial/ 

privada 
 

34 
 

175 
 

209 
 

95 
 

04 
 

3 
 

17 
 

90 

Total 35 187 222 100 06 3 19 100 
 

Fontes: Ortega; Romero, 1977, p. 36-37; Gargurevich, 1977, p. 121; e 
Luis Rocca Torres, 1975, p. 29. De acordo com dados oficiais para 
2011, o número de emissoras de rádio cresceu para 859. O nú- 
mero de aparelhos de rádio receptores em 2011 atingiu o total de 
6.650.000, o que dá uma média de 240 aparelhos para cada grupo 
de 1.000 pessoas. 

 
 

De um modo geral, pode-se dizer que a maneira pela 
qual as primeiras emissoras de rádio peruanas foram criadas 
não difere da forma como elas foram fundadas em todos os 
países latino-americanos. De acordo com Elihu Katz e Wedell 
George, 

 

A radiodifusão no Peru, no entanto, em vez 
de ser estabelecida sob os auspícios cultu- 
rais, foi desde o seu início voltada para o 
comércio. [...] As estações eram abertamen- 
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te comerciais naqueles primeiros dias, e o 
controle governamental era mínimo. Uma 
vez que na América do Sul e Central os ne- 
gócios eram frequentemente de proprieda- 
de e operado pelas oligarquias locais, a pro- 
priedade da radiodifusão também veio a ser 
concentrada nas mãos de algumas poucas e 
ricas famílias e parceiros. Redes de estações 
de rádio foram construídas e a maior delas 
sobrevive até os dias atuais.17

 

 

A situação acima foi possível devido ao fato de que an- 
tes da revolução de 1968, o Governo atuava “como um mero 
emissor de licenças e supervisor de aspectos técnicos”.18 Além 
disso, não havia uma política de Estado para orientar o setor 
e isso foi o fator responsável, entre outras coisas, pela concen- 
tração da propriedade nas mãos de poucas pessoas, ou corpo- 
rações.19 Resumindo, pode-se dizer que, antes dos militares as- 
sumirem o poder em 1968, a área de radiodifusão apresentava, 
entre outras, as seguintes características: 

a) Havia 222 estações de rádio no país e apenas cinco 
delas eram de propriedade estatal; 

b) não havia regulamentação para controlar o conteú- 
do dos programas ou a quantidade de tempo reser- 
vado à publicidade; 

 

17   KATZ; WEnDELL, 1977, p. 71. 
18  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 37. 
19   Ibid., 1977, p. 37. 

 

40 



 

 

 
 

 

Políticas de comunicação sob o governo militar peruano (1968-1980) 
 
 
 

c) Havia um alto índice de programas importados, 
principalmente radiodramas (rádio novelas) e mú- 
sica; 

d) O rádio era o veículo de comunicação mais impor- 
tante, pois podia atingir a maior parte da população; 

e) Por causa da elevada taxa de analfabetismo, uma 
grande parte da população era dependente das notí- 
cias do rádio; e, 

f) ) Houve uma concentração de emissoras de 
rádio na área costeira urbana do país.20

 

Após 1968, o governo militar introduziu uma mudança 
radical no setor de radiodifusão peruano quando promulgou a 
Lei das Telecomunicações, em 1971. Essa lei será discutida se- 
paradamente no capítulo quatro. Em suma, após a promulga- 
ção da Lei de Telecomunicações, o Governo ordenou a expro- 
priação de 25% das ações de mais de uma dúzia de emissoras 
de rádio e anunciou que, nos termos da Lei, as transmissões 
passariam a ter significância social e seriam colocadas a serviço 
do interesse público.21

 

Com a expropriação do patrimônio de certas estações de 
rádio, o regime militar mudou a estrutura de propriedade da 
radiodifusão peruana e aumentou sua participação no setor: 
“Em 1971, o Estado controlava apenas 2% das estações de 

 
20 GARGUREVITICH, 1977, p. 118. Cf. também WEIL, ftomas E. et 

al, 1972, p. 171. 
21  WEIL et al. 1972, p. 156. 
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radiodifusão sonora; mas esse percentual atingiu agora [1977] 
20%, dos quais 15% são estações asssociadas ao Estado e 5% 
são de emissoras estatais”.22

 

Além disso, pode-se apontar como mudanças importan- 
tes os fatos que foram determinados pela Lei das Telecomuni- 
cações: uma redução de programas de rádio importados; uma 
redução do tempo reservado à publicidade; um aumento do 
tempo destinado à difusão de programas culturais/educacio- 
nais peruanos; e reserva da propriedade de emissoras de rádio 
só para peruano de nascimento. Outro ponto que deve ser 
considerado como relevante é a constatação de que, por meio 
da Lei das Telecomunicações, o regime militar criou condições 
para exercer o controle direto sobre o conteúdo dos progra- 
mas, ao mesmo tempo em que estabeleceu que “os programas 
educacionais devem ser submetidos ao controle e à aprovação 
do Ministério da Educação”.23

 

Como será visto na seção a seguir, as alterações intro- 
duzidas pelo regime militar no setor da televisão foram mais 
radicais do que as introduzidas no setor de radiodifusão. 

 

Televisão peruana 
 

A TV peruana foi criada em 17 de janeiro de 1958 como 
resultado de um acordo entre o Ministério da Educação do 
Peru e a UnESCO. Estabelecida durante o governo do pre- 

 

22  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 50. 
23  WEIL et al. 1972, p. 156-173. 
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sidente Manuel Prado (1956-1962)24, a primeira estação de 
TV peruana foi uma experiência “educativa inspirada pela 
UnESCO”25, transmitindo pelo canal 7. De acordo com Katz 
e Wedell, a experiência da TV educativa Peru /UnESCO “foi 
rápidamente afundada e silenciada pelos maiores empresários 
da radiodifusão que abriram emissoras comerciais em Lima”.26 

Observe-se que, no mesmo ano (1958) em que o experimento 
da TV-Educativa foi instalado, uma estação de TV comercial, 
a Televisão América (a segunda emissora de TV do Peru, co- 
meçou também a transmitir pelo canal 4, “usando o sistema 
padrão M de 525/60”27. Assim como em outros paises latino- 
americanos, a televisão comercial peruana também foi inaugu- 
rada tendo como base o modelo adotado nos Estados Unidos. 
Além disso, foi “caracterizada por (1) ser propriedade privada 
e concentrada nas mãos de poucos, (2) haver muitas emissoras 
nas áreas de maior concentração urbana, e (3) ser dependente 
de publicidade.”28

 

 

 
24 GARGUREVICH, Juan. “El Estado y la Television – Peru”. In: Nueva 

Politica, Vol. 1, nº 3 (July-Sept., 1976), p. 128. 
25  KATZ; WEDELL, 1977, p. 10. 
26   Ibid., 1977, p. 10. 
27 Serafini, 1979, p. A42. Além disso, Ortega; Romero, 1977, descre- 

veram a televisão peruana de acordo com o número de emissoras dis- 
tribuídas pelo território do Peru. De acordo com eles, de um total de 
50 emissoras de TV (geradoras e repetidoras) 17 estão localizadas em 
Lima, ou seja, 34% estão na capital e 66% nas províncias. O serviço de 
televisão operava em 16 dos 23 distritos, atingindo 70% deles. 

28 LEE, Chi-Chuan. Media Imperialism Reconsidered, Beverly Hills, CA: 
Sage Publications, 1980, p. 93. 

 

43 



 

 

 
 

 

Sérgio Mattos 
 
 
 

Resumindo, pode-se dizer que, antes do golpe militar de 
1968, a televisão peruana tinha, entre outras, as seguintes ca- 
racterísticas: 

a) Como os jornais e as estações de rádio, a propriedade 
dos canais de TV peruanos também estava concen- 
trada nas mãos de poucos grupos. Ou seja, antes de 
1968, “cinco famílias controlavam 13 dos 19 canais 
de televisão”29 (ver a concentração da propriedade 
das emissoras de televisão no Quadro IV); 

b) Em 1968 o governo controlava apenas 5% das emis- 
soras de TV no Peru (ver Quadro III); 

c) A televisão peruana foi usada como uma ferramenta 
política pelos partidos políticos e pelas elites econô- 
micas, que eram associados com empresas estrangei- 
ras, a fim de exercer pressão com o objetivo de obter 
favores e manter o status quo; 

d) O Governo se limitava a supervisionar as condições 
técnicas a serem respeitadas pelas concessionárias de 
canais de televisão; 

e) não havia, até então, qualquer regulamentação rela- 
cionada ao conteúdo dos programas ou à limitação 
do tempo reservado à publicidade; e 

f) ) Havia um alto índice  de  programas 
importados- enlatados, principalmente dos Estados 
Unidos. 

 
 

29 LEE, Chi-Chuan, 1980, p. 94. 
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Quadro IV 
Posse de televisão e estações de rádio no Peru 

(Antes  de expropriação) 

 
Grupo Título da empresa TV Radio Total 

Família Cavero Cadena nacional S.A., 

Empresa Radiodifusora Victoria S.A. 

Radio Selecta 

 
 

– 

 
 

26 

 
 

26 

Família Delgado Radio Tele S.A., 

Panamericana Television S.A. e CRU 

 
 

07 

 
 

07 

 
 

14 

Grupo familiar 

Belmont 

Bego Television S.A. 

(canal 11), 

Radio Atalaya, 

Radio 1160 e 

Radio Excelsior 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

04 

Grupo Gonzalez- 

Umbert 

Cia. Peruana de Radiodifusión S. A., 

Radio Continental S.A. 

e Emissoras nacionales S.A. 

 
 

05 

 
 

05 

 
 

10 
 

Fontes: Ortega; Romero, 1977, p. 38; e Juan Gargurevich, 1976, p. 132. 
note-se que ambas as fontes apresentam uma tabela similar a esta. 

 
 

O cenário descrito acima começou a mudar quando “o 
governo revolucionário, nos termos da Lei Geral das Teleco- 
municações, elaborada em 1971, expropriou a propriedade 
das principais emissoras de televisão privada, apesar de ter uti- 
lizado muito pouco essa mídia em beneficio das causas revo- 
lucionárias.” 30

 

 
30   LEE, 1980, p. 94. 
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Com a expropriação de “51% do capital social de qual- 
quer emissora de televisão”31, o regime militar promoveu uma 
mudança radical na estrutura de propriedade da televisão pe- 
ruana, ao mesmo tempo em que elevou sua participação neste 
setor da comunicação de massa: 

 

Enquanto em 1971 o Estado controlava 
apenas 5% das estações de TV, após a apli- 
cação da Lei Geral das Telecomunicações 
passou a controlar diretamente 95% das 
estações e as restantes estações Educativas 
(5%) indiretamente, de tal forma que nós 
[Carlos Ortega e Carlos Romero] podemos 
afirmar neste momento [1977] que o Es- 
tado tem total controle da transmissão de 
TV.32

 

 

Além disso, pode-se apontar que, por meio da Lei Geral 
das Telecomunicações, o governo militar promoveu mudan- 
ças importantes: regulamentou a estrutura de propriedade de 
emissoras de TV no Peru, estabelecendo três categorias para 
transmissões de televisão, ou seja, as emissoras de TV podiam 
ser de propriedade do Estado, Estado-associadas, ou privadas. 
O regime de Velasco também determinou um aumento na 
produção e transmissão de programas locais, limitando os 
importados. O tempo de publicidade também foi limitado a 

 
 

31  WEIL et al, 1972, p. 125. 
32  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 50. 
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20% do número total de horas transmitidas por dia.33 Outros 
efeitos do regime militar nas transmissões de televisão serão 
mostrados no capítulo quatro, onde serão discutidos a criação 
e estabelecimento de leis e Agências Reguladoras. 

Concluindo esta seção, podemos dizer que desde sua 
criação em 1958, a televisão peruana tem tido um crescimen- 
to contínuo. De acordo com números referentes ao ano de 
1979, havia 600.000 aparelhos de TV no Peru. Isso representa 
exatamente 34 aparelhos por grupos de 1.000 pessoas.34 Além 
disso, Domenico Serafini afirma que “a televisão é uma das 
indústrias peruanas que tem apresentado um dos crescimentos 
mais rápidos”, e que “o investimento público na comunicação 
durante o período 1975-1978 foi de US$100 milhões”.35 É 

 

33 Cf. ORTEGA; ROMERO, 1977; WEIL et al, 1972/ KATZ; 
WEDELl, 1977; e GARGUREVICH, 1977. 

34 “World TV Set Count”. In: Television/Radio Age International, Setem- 
bro, 1979, p. A81. Além disso, ver também Domenico Serafini, p. 
A42, na mesma edição, porque ele diz que apenas “[...] 345.500 apa- 
relho de TV estão em uso. Incluindo os 270 mil em Lima”. De acor- 
do com os dados de Serafini, existem apenas “20 aparelhos por 1.000 
pessoas” no Peru. De acordo com dados estatísticos referentes a 2011 
a situação mudou: existem 3.060.000 aparelhos de TV, o que dá uma 
média de 113.3 para cada grupo de 1.000 pessoas. 

35 SERAFInI, 1979, p. A42. Observe-se que na mesma página Serafini 
afirma que: “[...] as emissoras de televisão têm transmitido uma média 
de 14 horas diárias e que, de fato, têm um forte apelo peruano. É 
comum encontrar salientes antenas de TV no meio das áreas economi- 
camente empobrecidas. Para muitos, a televisão é também um investi- 
mento útil, uma vez que tem sido uma prática aceitável por parte dos 
proprietários de cobrar [daqueles que não possuem televisores] menos 
de cinco centavos (EUA) para assistir TV à noite”. 
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Serafini também quem faz um resumo de como se encontra a 
televisão no Peru: 

 

Hoje [1979], existem quatro emissoras de 
TV operando no país. O Canal 7, da Em- 
presa nacional de Radiodiofución do Peru 
(EnRAD), emissora não-comercial, que é 
operada pelo Ministério da Educação em 
Lima, capital e maior cidade do país. O 
Governo... [também] detém 66% do capi- 
tal da Telecentro, uma empresa criada em 
1973 para controlar a produção e compra 
de todos os programas de TV. A Panameri- 
cana TV (Canal 5), com estações em nove 
cidades, é a maior rede de Televisão do Peru, 
seguida pelo Channel 4, com sete repetido- 
res de TV. A Continental Rádio TV (Canal 
6) que opera a partir de Arequipa e usa para 
duas repetidoras.36

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36  SERAFInI, 1979, p. A42. 
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3 

 
A Revolução Peruana, seus objetivos e ideologia 

em relação à mídia de massa 

 
Para compreender as políticas peruanas de comunicação, atra- 
vés das quais o Estado exerceu controle direto e promoveu 
reformas radicais na mídia de massa, é preciso entender a Ide- 
ologia militar peruana e o Plano de Governo Revolucionário. 
A ideologia e o Plano forneceram à ditadura militar (1968- 
1980) os mecanismos necessários para aumentar o controle do 
Estado e para impor suas reformas no sistema socioeconômi- 
co, político e cultural do país. Este capítulo apresenta, de um 
modo geral, a ideologia militar peruana e o Plano do Governo 
Revolucionário, com atenção especial para os pontos que es- 
tão relacionados com os meios de comunicação de massa. 

 

Os fundamentos ideológicos 
 

A maior parte da filosofia que orientou o governo peru- 
ano militar foi um resultado intelectual do Centro de Altos 
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Estudos Militares (CAEM), que é “apontado como a fonte do 
pensamento que produziu a revolução peruana”.1 no CAEM, 
os alunos aprendiam que há uma relação direta entre a se- 
gurança interna e a promoção do desenvolvimento nacional. 
Deve notar-se que “o currículo do CAEM, antes dedicado a 
temas militares, se expandiu nos últimos anos para incluir o 
estudo dos problemas de desenvolvimento do Peru e do papel 
dos militares em sua solução. Planejamento econômico e in- 
tegração nacional foram misturados com a tradicional instru- 
ção militar voltada para a disciplina, honra, dever, eficiência e 
participação”.2

 

Pode-se inferir que a razão para esta mudança foi a política 
militar dos Estados Unidos direcionada para a América Latina 
no início da década de 1960. De acordo com Alfred Stepan, a 
política norte-americana incentivou “as forças armadas latino- 
americanos a assumir, como tarefa deles, os programas de con- 
trainsurgência, de ação cívica e de construção da nação”.3 

Como resultado da política militar dos Estados Unidos em 
relação aos países latino-americanos, as instituições militares co- 
meçaram a estudar questões tais como: “as condições sociais e 

 

1   HEnDERSOn, 1973, p. 206. 
2   HEnDERSOn, 1973, p. 206. Além disso, ftomas Weil et al, 1972, 

p. 355, dizem que “O CAEM tem feito contribuições valiosas para o 
desenvolvimento do Peru por meio de estudos sociológicos e econômi- 
cos em várias zonas do país [...]. A Escola Superior de Guerra, a maior 
escola técnica do exército, tem diplomado turmas desde 1935.” 

3 STEPAn, Alfred. fte new Professionalism of Internal Warfare and 
Military Role Expansion. In: Authoritarian Brazil, Alfred Stepan, ed., 
new Haven and London: Yale University Press, 1973, p. 52 
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políticas facilitando o crescimento de protesto revolucionário e 
para desenvolver doutrinas e técnicas de treinamento para pre- 
venir ou esmagar os movimentos insurgentes. Como resultado, 
esses exércitos altamente profissionalizados ficaram muito mais 
preocupados com os problemas políticos”.4 Stepan cita os exér- 
citos do Brasil e do Peru como exemplos. 

Pode-se supor que a Revolução de 1968 foi um resultado 
direto dos estudos militares peruanos que envolvem as con- 
dições sociais e políticas do país. Os líderes revolucionários 
tinham um programa de reformas sociais e econômicas, tais 
como “A mudança do sistema econômico liberal para uma in- 
tervenção do Estado”.5 Werner Baer e Adolfo Figueroa expli- 
cam que a lógica das políticas do regime militar 

 

[...] foi a de que a distribuição de renda de- 
pende da distribuição da propriedade entre 
os indivíduos. Devido à elevada concentra- 
ção dos meios de produção, uma mudança 
de base na distribuição de renda viria de 
uma alteração na estrutura de propriedade. 
Além disso, o governo militar considerou 
que o capitalismo no Peru não conseguiu 
trazer o progresso social e, portanto, o siste- 
ma econômico devia ser alterado para uma 
economia mais pluralista, com outras for- 
mas de propriedade além da propriedade 
privada.6

 

4    STEPAn, 1973, p. 50. 
5   BAER, Werner; FIGUEROA, Adolfo, no date, p. 6. 
6   Ibid., no date, p. 7. 
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Ortega e Romero argumentam que a revolução peruana 
foi um movimento independente para promover uma reforma 
socioeconômica, a fim de aumentar a participação social dos 
peruanos “no exercício do poder social dentro de uma comu- 
nidade verdadeiramente soberana e nacional”.7

 

Ortega e Romero afirmam também que “a Revolução 
peruana é nacionalista e independente e, doutrinariamente, 
assume uma posição de humanismo revolucionário explicita- 
mente contrário tanto ao sistema de exploração social como 
aos de natureza totalitária e dogmatica. Rejeitando, portanto, 
os sistemas capitalista e comunista”.8

 

Resumindo, pode-se dizer que a Revolução peruana de 
1968 foi baseada em um alto espírito de nacionalismo. Inde- 
pendência e humanismo. Ou seja, os líderes militares tenta- 
ram usar: 

a) o Nacionalismo, para defender a soberania do Peru, 
promovendo não só o desenvolvimento nacional e a 
segurança nacional, mas também a cultura, a criati- 
vidade, os valores e as tradições peruanas; 

b) a Independência, para eliminar todas as formas de 
dependência política, econômica ou militar; e, 

c) o Humanismo, para a construção de uma nova so- 
ciedade, promovendo a participação social, a soli- 

 

 
7   ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 63-64. 
8    Ibid., 1977, p. 64. 
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dariedade e a justiça, através da rejeição de todas as 
formas de exploração, dominação e oligarquia.9

 

Ortega e Romero dizem ainda que 
 

A Revolução peruana estabeleceu como 
objetivo final a construção de uma demo- 
cracia social, com plena participação, cujos 
elementos essenciais são os seguintes: a) um 
sistema político participativo fundamentado 
nas massas. b) um sistema econômico plu- 
ralista baseado na propriedade social; c) um 
sistema social sustentado por uma combina- 
ção de componentes e valores morais, ressal- 
tando justiça, liberdade, participação, traba- 
lho, solidariedade, criatividade. In:tegridade 
e respeito pela dignidade  humana.10

 

 

Como esses três valores principais (nacionalismo. Inde- 
pendência e Humanismo) da Revolução peruana podem estar 
relacionados com as mudanças provocadas pelo regime militar 
na área da comunicação de massa? Como será mostrado, o 
regime militar tentou não apenas nacionalizar os meios de co- 
municação peruanos, mas também torná-los independente de 
conexões estrangeiras e da exploração oligárquica (limitando 
os programas importados e pela expropriação da propriedade 
dos meios de comunicação, etc.). Em relação ao terceiro valor, 

 
9   ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 63-66. 
10   Ibid., 1977, p. 66. 
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o Humanismo, pode-se afirmar que o regime militar reconhe- 
ceu, entre outras coisas, o direito do trabalhador de participar 
na propriedade, na gestão e benefícios da mídia de massa. Em 
suma, “a determinação do governo para levar suas ideias e as- 
pirações para todos os setores da sociedade se refletiu em uma 
série de medidas adotadas para ampliar o controle sobre os 
meios de comunicação de massa.”11

 

 

O plano para as  comunicações 
 

Esta seção apresenta uma visão geral dos objetivos do Go- 
verno Revolucionário Peruano para as comunicações, citando 
o capítulo 24 do “Plano do Governo Militar Revolucionário” 
(Plano del Gobierno de la Fuerza Revolucionário Armada, ou 
El Plan Inca), que descreve a situação anterior, delineia os ob- 
jetivos da revolução sobre meios de comunicação e define as 
ações que devem ser tomadas: 

 

24. Liberdade de Imprensa 

 
(a) Situação. (1) não há liberdade de im- 
prensa no país, mas apenas a liberdade dos 
editores. (2) Os órgãos de imprensa são de 
propriedade de poderosas famílias e grupos. 
(3) A notícia é resumida, suprimida ou for- 
çada de acordo com os interesses dos donos 
dos órgãos de imprensa. (4) A moralidade 

 

11  WEIL et al. 1972, p. 156. 
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e a honra das pessoas e das instituições são 
atacadas impunemente. (5) Os estrangeiros 
estão autorizados a possuir e operar órgãos 
de imprensa. 

 
(b) Objetivos. (1) Uma imprensa autenti- 
camente livre que irá garantir, a todos os 
peruanos, a expressão de suas ideias, respei- 
tar a honra pessoal e a moralidade pública. 
(2) Os órgãos de imprensa estarão exclusi- 
vamente nas mãos de organizações repre- 
sentativas da nova sociedade. 

 
(c) A ação. (1) nacionalizar a imprensa. 
(2) Garantir a expressão responsável e livre 
de ideias. (3) Garantir o respeito para as 
pessoas e instituições. (4) Promover a for- 
mação e o aperfeiçoamento de jornalistas 
com uma nova mentalidade. (5) Colocar os 
veículos de imprensa nas mãos dos órgãos 
representativos da nova sociedade. 12

 

 

Como pode ser observado, o Plano Inca parece ter pre- 
visto a expropriação dos jornais, pelo menos na versão oficial 
do Plano, que só foi divulgado em 1974. Juan Gargurevich 

 
12 Plan Del Gobierno Revolucionario de La Fuerza Armada, cometé de 

Asesoramiento de La Presidencia, Ed., Lima: Editora Universo, 1974, 
Chapter 24. Cf. também ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 29-30. 
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diz que há dúvidas em relação à origem da versão do plano 
conhecido em 1974. Ele diz isso porque o Plano parece ter 
sido reescrito para ajustá-lo ao momento político no qual foi 
revelado. Gargurevich também argumenta que o presidente 
Velasco só revelou a existência do Plano Inca quando a euforia 
revolucionária estava em seu nível mais alto. De acordo com 
Gargurevich, Velasco teria dito que o Plano Inca tinha sido 
elaborado pelo grupo original que afastou o presidente Fer- 
nando Belaúnde em 1968, mas isso não foi revelado antes por 
razões estratégicas.13

 

Apesar disso, o Plano Inca é considerada um dos docu- 
mentos mais importantes da Revolução 1968, pois a maioria, 
se não todas as políticas do governo militar, foram derivadas 
dele. Incluindo as políticas de comunicação. De acordo com 
Luis Rocca Torres14, todas as leis peruanas relacionadas aos se- 
tores de comunicação foram promulgadas de acordo com o 
Plano do Governo Revolucionário Militar. 

Deve ser salientado que, de acordo com esse plano, os 
setores de comunicação têm os seguintes objetivos: “Desen- 
volver, sob o controle do Estado, um sistema de comunicações 
para assegurar o desenvolvimento econômico e social do país, 
contribuir para a integração e garantir a defesa nacional”. 15

 

 
 
 

13 GARGUREVICH, Juan. 1977, p. 84-85. 
14 TORRES, 1975, p. 55-58. Cf. também ORTEGA; ROMERO, 1977, 

p. 39-41. 
15   TORRES, 1975, p. 56. 
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Assim, pode-se dizer que o modelo peruano de mídia de 
massa foi uma tentativa de adotar os sistemas de comunicação 
aos objetivos do governo militar, objetivos com base na pre- 
ocupação com a melhoria das condições específicas do país. 
Como katz e Wedell assinalam: 

 

Eles [os militares] queriam expulsar as em- 
presas multinacionais o mais rápido pos- 
sível, acelerar a reforma agrária, melhorar 
o transporte, oferecer aos trabalhadores a 
formulação de políticas, a participação nos 
lucros e funções na indústria e comércio, 
e incorporar, social e culturalmente, os 
índios (46% da população) na sociedade. 
[...] 

Após o golpe de 1968, a junta militar atuou 
pela primeira vez em nome das classes mais 
baixas e da população indígena, em vez da 
elite e dos europeus. A junta militar pro- 
clamou uma política socialista de naciona- 
lização, rápida modernização, bem como 
a mobilização e participação política da 
maioria até então não integrada.16

 

 
 
 
 

 
16  KATZ; WEDELL, p. 15-31. 
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4 

 
As Políticas Peruanas de  Comunicação 

 
As políticas de comunicação implementadas pelos militares 
peruanos entre 1968 e 1980 são o reflexo das mudanças que 
ocorreram nas áreas econômica, cultural, política e social. 
Apesar da importância das políticas de comunicação dos mi- 
litares para os meios de veículos de massa no Peru, elas têm 
sido objeto de limitada atenção. As políticas de comunicação 
foram importantes porque os governos militares pós 1968 es- 
timularam mudanças estruturais no setor da mídia de massa. 
Os meios de comunicação foram afetados diretamente pelas 
instituições criadas pelos governos do regime militar de 1968, 
a exemplo do Ministério das Comunicações e do Sistema na- 
cional de Informação – SInADI, bem como pelas regulamen- 
tações e normas aprovadas, tais como a Lei de Imprensa e a Lei 
das Telecomunicações. 

Pode-se dizer ainda que as políticas de comunicação do 
regime militar foram importantes porque estavam, pelo me- 
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nos aparentemente, em consonância com as políticas socia- 
listas do General Velasco de nacionalização e transferência de 
poder a fim de promover o desenvolvimento nacional com a 
plena participação da maioria da população peruana excluída. 
Por outro lado, antes da Revolução de 1968, as políticas de 
comunicação eram um 

 

[...] conjunto de disposições desconectadas, 
muitas das quais incompatíveis, porque a 
legislação era quase sempre em resposta às 
exigências dos interesses particulares e não 
a uma política de comunicação consoante 
com os interesses nacionais e com os con- 
ceitos de planejamento do desenvolvimen- 
to.1

 

 

É importante dizer que, de acordo com a definição da 
UnESCO, “uma política nacional de comunicação é um 
conjunto de prescrições e normas estabelecidas para orientar 
o comportamento das instituições de comunicação em um 
país”.2

 

Considerando o exposto acima, esta seção vai discutir 
rapidamente algumas das leis promulgadas pelo governo revo- 
lucionário. Este capítulo também descreve algumas das prin- 
cipais instituições que foram criadas pelo regime militar para 

1   ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 35. 
2 Ibid., 1977, p. 9. Cf. também Reporte of Meeting of Experts on Com- 

munication Policies and Planning in Latin Amareca, Bogotá, 4-13 July, 
1974, UnESCO (COM/74/Conf.617/4). 
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regulamentar, operar e/ou criar a infraestrutura básica para a 
realização de cada um, de acordo com os objetivos específicos 
da revolução de 1968. Portanto, este capítulo está dividido 
em quatro partes: 1) A Lei de Imprensa; 2) O Ministério dos 
Transportes e Comunicações; 3) A Lei Geral de Telecomuni- 
cações, 4) O Sistema de Informação nacional – SInADI. 

 

A lei de imprensa 

A primeira Lei de Imprensa do regime militar peruano 
foi promulgada em 30 de dezembro de 1969 (Decreto-Lei 
no18075).3 Seu principal efeito sobre a imprensa foi a limi- 
tação da liberdade de expressão em jornais e revistas. Essa lei 
estimulou a “autocensura entre editores e editoras.” ftomas 

E. Weil diz que 

O estatuto da “liberdade de imprensa” ar- 
ticulou a intenção do governo de estabele- 
cer os limites da crítica publicável, ou, nas 
palavras do presidente Velasco, para punir 
“jornais reacionários que enchem suas pá- 
ginas com mentiras e insinuações.” A lei 
afirma que as únicas restrições eram “o res- 
peito pela lei, verdade e moralidade, as exi- 
gências de segurança nacional e de defesa, 
bem como a salvaguarda da honra pessoal, 
familiar e da privacidade.”4

 
 

3    PEIRAnO et al, 1976, p. XII 
4   WEIL et al, 1972, p. 214. 
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Além disso, Weil diz também que todos os artigos consi- 
derados como “abusivo para as forças armadas” foram objeto 
de censura. Como exemplo disso, ele cita que a revista mais 
popular de Lima, Caretas “foi apreendida e o editor exilado” 
porque tinha impresso o fato de que os militares “tinham rece- 
bido um aumento salarial de 30%, enquanto todos os outros 
salários estavam congelados.”5

 

Devido à Lei de Imprensa de 1969, o regime de Velasco 
sofreu pressões internas e externas: internamente, a partir da 
elite econômica, que detinha a propriedade dos meios de co- 
municação de massa; externamente, da Inter-American Press 
Association – IAPA [SIP – Sociedade Interamericana de Im- 
prensa] uma associação de proprietários de jornais e editores, 
fundada em 1926, “que tem como uma de suas principais ati- 
vidades [...] uma revisão anual da liberdade de imprensa na 
América Latina”.6 Respondendo às críticas da SIP à Lei de 
Imprensa, o general Velasco afirmou que 

 

A promulgação do Estatuto da Liberdade 
de Imprensa é um ato soberano para o qual 
o Governo não tem que dar explicações a 
um organismo estrangeiro, e ainda menos 
para a Sociedade Interamericana de Im- 

 

5   WEIL et al, 1972, p. 214. 
6 Luis Ramiro Beltrán S; Elizabeth Fox de Cardona. Latin America and 

the United States: Flaws in the Free Flow of Information. In: Natio- 
nal Sovereignty and International Communication, Kaarle nordenstreng 
and Herbert I. Schiller, eds., new Jersey: Ablex Publishing Corpora- 
tion, 1979, p. 53. 
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prensa, uma vez que esta é uma entidade 
que defende os interesses das empresas, e 
não a liberdade genuína de expressão como 
esta é considerada pelas classes populares da 
América.7

 

 

Pode-se supor que, por meio da Lei de Imprensa de 1969, 
o governo tentou exercer o controle sobre a imprensa, abafan- 
do as críticas. Através da Lei de Imprensa de 1974, o governo 
tentou moldar a Imprensa Peruana, optando por sua socializa- 
ção, a fim de ajustá-la ao novo modelo da sociedade peruana.8 

A segunda Lei de Imprensa do governo militar foi promulgada 
em 26 de julho de 1974, pelo Decreto-Lei nº 20680. De acor- 
do com Ortega; Romero, a nova Lei de Imprensa estabeleceu 
dois pontos principais: 

 
 
 

7  Luis Ramiro Beltrán S; Elizabeth Fox de Cardona, 1979, p. 53. 
8 Além disso, é importante, nesse momento, conhecer a opinião dos jor- 

nalistas e editores peruanos sobre a Lei de Imprensa de 1974. De acor- 
do com Rita Atwood (Communication Research in Latin America: 
Cultural and Conceptual Dilemmas, paper preparado para a Divisão 
Intercultural, do Congresso da Associação Internacional de Comunica- 
ção (ICA), realizado em Acapulco, México, em maio de 1980, p. 20), 
um pesquisador norte-americano “conduziu uma serie de entrevistas 
com vários jornalistas, editores e representantes da imprensa peruana 
em 1976 e 1977 a fim de apresentar suas respectivas opiniões sobre a 
Lei de Imprensa peruana de 1974. A imagem que surgiu a partir dos 
comentários dos entrevistados é a de que se trata de um sistema de mí- 
dia dedicado aos objetivos do desenvolvimento nacional relacionados 
aos princípios de educar e informar o público”. 
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a) A expropriação de todos os jornais com 
circulação nacional por razões de utilidade 
e necessidade pública (social); (b) a transfe- 
rência dos jornais para o setor organizado 
da população dentro de um ano a ser con- 
tado a partir da data da Lei, sendo definido 
como a data final para a transferência o dia 
26 de julho de 1975. no momento em que 
este manuscrito estava sendo concluído, a 
transferência já havia sido iniciada com a 
eleição dos setores básicos da população e 
do número de associações civis com repre- 
sentantes nas direções das empresas jorna- 
lísticas. O processo de transferência será 
concluído quando os editores de gestão de 
cada um dos jornais diários com circula- 
ção nacional forem eleitos pela massa dos 
membros da associação.9

 

 

Sem dúvida, as políticas de comunicação do regime mi- 
litar em relação aos jornais “impôs métodos experimentais os 
quais podem indicar a necessidade de uma reorganização mais 
tarde”.10 É importante notar que, de acordo com Helán Jawor- 
ski durante os últimos seis anos (1974-1980), a estrutura de 
propriedade dos oito jornais diários do Peru, com circulação 
nacional, mudou três vezes: “De famílias privadas para as or- 

 
9   ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 31. 
10   Ibid., 1977, p. 33. 
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ganizações populares, de imprensa socializado para o controle 
do Estado e de volta para o passado”. Jaworski (que participou 
diretamente do experimento-imprensa-peruana como gerente 
do El Comercio, entre 1975 e 1976) nos oferece sua visão crítica 
em relação a experiência social com jornais. Ele diz que 

 

A participação do povo na imprensa é pos- 
sível e desejável. Em primeiro lugar, certa- 
mente, deve haver a participação dos pró- 
prios trabalhadores. Esta participação deve 
ser, como passou a ser no Peru, na proprie- 
dade, na gestão e nos benefícios da empre- 
sa. E não como acionista, o que permite 
a manipulação constante do capital pelos 
detentores da maioria. Deve haver partici- 
pação efetiva da base em todas as decisões 
que dizem respeito ao interesse público [...] 
Participação posteriormente implica outras 
coisas. Isso não significa a admissão de uma 
estrutura já existente, mas a co-responsa- 
bilidade na sua formulação [...] Reforma 
estrutural na área da informação não pode 
ser tomada de forma isolada. Ela tem que 
se encaixar em um ambiente receptivo so- 
cial. Como já foi mostrado, no Peru, hou- 
ve efetivo e representantivo apoio para as 
primeiras reformas: na terra, nos negócios, 
na educação e na publicidade [...] A refor- 
ma da informação sugere algo mais do que 
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transformar as condições de propriedade 
e gestão. Pensar sobre outra informação e 
na ativa participação das pessoas significa 
também uma mudança de mentalidade por 
parte dos profissionais.11

 

 

O Ministério dos Transportes e Comunicações 
 

Segundo Ortega e Romero12, o Ministério dos Transpor- 
tes e Comunicações foi criado pelo Decreto-Lei nº 17.271, 
de 3 de dezembro de 1968. Foi um dos primeiros passos do 
governo militar para estabelecer uma estrutura legal e admi- 
nistrativa para os setores de comunicação. Após a criação do 
Ministério dos Transportes e Comunicações, o governo militar 
promulgou, em 21 de março de 1969, a Lei Orgânica do setor 
dos Transportes e Comunicações, criando a Diretoria-Geral 
das Comunicações.13 Essa Diretoria-Geral foi criada para con- 
trolar os subsetores da comunicação, tais como: EnTEL-Peru 
(Empresa nacional de Telecomunicações do Peru), e InIC- 
TEL (Instituto nacional de Pesquisa e Capacitação das Tele- 
comunicações do Peru). De acordo com Ortega e Romero, a 
EnTEL e InICTEL foram criadas, a fim de: 

 
11  JAWORSKI, 1979, p. 144. 
12  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 41. 
13 Ibid., 1977, p. 42. Ver também TORRES, Luis Rocca. 1975, p. 64. 

Observe-se que Ortega e Romero (p. 42) dizem que “A Direção-Geral 
de Comunicações tem órgãos consultivos e duas diretorias subordi- 
nadas: a Diretoria dos Telégrafos e Serviços Postais e a Diretoria de 
Serviços de Telecomunicações.” 
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Atingir os objetivos de nacionalização dos 
serviços públicos de telecomunicações [por 
exemplo, serviços de telefonia] e sua conso- 
lidação em um eficiente sistema, confiável 
e econômico para ser propriedade exclusi- 
va do Estado e para cobrir todo o territó- 
rio nacional. [...] El Instituto nacional de 
Investigación y Capacitación de las Teleco- 
micaciones [InICTEL] foi criado com os 
seguintes objetivos: a) realizar investigação 
científica e técnica em conexão com as tele- 
comunicações; b) treinar o pessoal de todos 
os níveis técnicos que serão responsáveis 
por dirigir ou manusear todos os serviços 
das telecomunicações; c) realizar estudos 
técnicos na área das telecomunicações para 
os orgãos públicos ou privados.14

 

 

A Diretoria das Telecomunicações foi uma das agências 
reguladoras do governo militar. A diretoria era “responsável 
pelo controle e fiscalização dos serviços de telecomunicações 
e de radiodifusão, pela concessão de licenças e autorizações 
para a transmissão de rádio privada, estações de rádio ama- 
dores e serviços de telecomunicações especiais. Também ad- 

 

14 ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 43. Ver também GARGUREVICH, 
1977, p. 126. Gargurevich diz que “a EnTEL foi criada no dia 7 de 
novembro de 1969 para controlar o serviço telefônico, comunicações 
via satélite, rede de telex, etc”. De acordo com ele, a EnTEL foi pode- 
rosa desde sua criação. 
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ministra e controla a utilização do espectro electromagnético 
no país”.15

 

Assim, a criação do Ministério dos Transportes e Comu- 
nicações foi o primeiro passo do governo militar peruano para 
a implantação de uma estrutura legal e administrativa para 
promover a reforma do setor da radiodifusão. O segundo e 
principal passo foi a Lei Geral das Telecomunicações, que será 
discutido na secção seguinte. 

 

A lei geral das telecomunicações 
 

A Lei das Telecomunicações do Peru (nº 19.020) foi pro- 
mulgada em 9 de novembro de 1971, pelo presidente Juan 
Velasco Alvarado. Com essa lei, o regime militar introduziu 
uma das mudanças mais radicais na estrutura de propriedade 
dos meios de transmissão. Com a Lei Geral das Telecomunica- 
ções a estrutura dos serviços de telecomunicações foi colocada 
“a serviço do desenvolvimento socioeconômico do país, aju- 
dando, assim, na viabilização das mudanças estruturais perse- 
guidas pelo governo revolucionário”.16 A Lei das Telecomuni- 
cações estabeleceu que os serviços de telecomunicações eram 
“de necessidade pública, utilidade e segurança, e de interesse 
nacional”.17 Com a Lei das Telecomunicações em novembro 
de 1971: 

 
 

15  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 42. 
16   Ibid. 1977, p. 42. 
17  WEIL et al, 1972, p. 156. 
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Foi anunciado oficialmente que “por razões 
de segurança e de educação, as transmissões 
de rádio e os serviços de comunicação estão 
sob o controle do Estado.” O governo re- 
velou que ele estava assumindo a opção de 
desapropriar 51% do patrimônio das esta- 
ções de televisão e 25% do patrimônio das 
estações de rádio.18

 

 

Essa lei estabeleceu que “todas as emissoras seriam obri- 
gados a alocar uma hora por dia para o governo – sem custos 
– para a divulgação de programas culturais e educacionais”.19

 

Quando a nova lei foi promulgada, havia exatamente 19 
emissoras de televisão (geradoras de programas e repetidores) 
no país, seis em Lima e 13 nas províncias. no que diz respei- 
to às emissoras de rádio, havia exatamente 222 estações no 
país, 35 em Lima e 187 nas províncias (Ver Quadro III). Sob 
a nova lei, “todas as emissoras seriam colocadas à disposição 
das ‘comunidades dos trabalhadores’, nas quais os funcioná- 
rios deveriam receber 25% de todos os lucros em dinheiro e 
ações, a cada ano, e deviam participar do gerenciamento de 
suas estações”.20

 

Durante a implementação da nova lei, o general Antonio 
Cuadra Meza, ministro dos Transportes e das Comunicações, 
apresentou um relatório no qual afirmava que 37% do tempo 

 

18   WEIL et al, 1972, p. 215. 
19   Ibid., 1972, p. 172. 
20   Ibid., 1972, p. 173. 
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da televisão peruana era dedicada à publicidade.21 Meza Cua- 
dra descreveu o conteúdo de televisão dessa forma: “de 390 
horas semanais, 146 eram de publicidade. Contra esse 37%, 
temos 8% para programas culturais, de 5% para notícias, 6% 
para esportes e 44% cobrindo peças de televisão, séries, filmes 
[...] e material ao vivo”.22

 

Entre outros pontos importantes, alguns das quais foram 
apresentados e discutidos em capítulos anteriores, pode-se re- 
sumir a importância da nova lei das telecomunicações, dizen- 
do que ela foi projetada para: 

a) Colocar as estações e serviços de radiodifusão (rá- 
dio e TV) sob controle do Estado, portanto, criando 
as “condições que resultariam na disseminação de 
notícias e opiniões, aprovadas pelo governo, para 
um número sem precedentes de ouvintes em todo o 
país”23; 

 

21 Em relação à publicidade, Beltrán e Fox de Cardona (1979, p. 37) 
dizem que “Malpica (1968) relatou que 80% publicidade peruana era 
controlada por sete agências norte-americanas. Em 1969, naquele país, 
a Sears Roebuck e os ‘Supermercados’ ocuparam o primeiro lugar em 
anúncios de jornais, enquanto a Procter and Gamble, Sears Roebuck, 
Sidney Ross, Colgate-Palmolive, Sherwin Williams e a Bayer eram os 
principais anunciantes do radio e da televisão”. 

22  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 24. Ver também WEIL et al, 1972, 
p. 173, onde eles dizem que “O Ministro dos Transportes e das Comu- 
nicações disse que o tempo utilizado para comerciais seria reduzido e 
que o tempo de todas as programações com conteúdo peruano era para 
ser elevado de 36 para 60% e que todos os anúncios deveriam ser de 
origem peruana”. 

23  WEIL et al, 1972, p. 168. 
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b) Desapropriar 25% do patrimônio de algumas esta- 
ções de rádio e 51% do capital social de algumas 
emissoras de TV, transferindo-as para a categoria de 
empresas Estado-Associadas24; 

c) Limitar a propriedade e estabelecer que “todos os 
proprietários de emissoras e funcionários devem ser 
peruanos de nascimento, e que a participação de 
artistas estrangeiros em programas seria permitida 
“apenas quando da conveniência das autoridades”25; 

d) Limitar o número de programas estrangeiros, esti- 
mulando a produção local, enfatizando questões 
culturais. Antes da lei das telecomunicações, as prin- 
cipais emissoras de televisão do Peru tinham relações 
econômicas com as redes americanas. Como exem- 
plo disso, pode-se dizer que a Televisão Panamerica- 
na (Canal 5) era vinculada à Columbia Broadcasting 
System (CBS); o Canal 4 teve conexões com a na- 
tional Broadcasting Company (nBC), e a American 
Broadcasting Company (ABC) fornecia às demais 

 

24 Segundo Weil et al, 1972, p. 156-172: “Um dia depois da nova lei 
[Telecomunicações] o governo ordenou a expropriação de algumas 
parcelas das ações de mais de uma dúzia de empresas de radio e de 
televisão. [...] As empresas atingidas foram: Empresa Radio Victoria, 
Radiodifusora Radio Reloj, Empresa Difusora Radio-Tele, Empresa 
Radio Difusora Excelsior, Radio Atalaya, Empresa Radiodifusora Once 
Ochenta, Promotora Siglo Veinte, Radio El Cadena nacional, Emiso- 
ras Populares, Emisoras Peruanas, Toledos, Paramericana de Televisión, 
Compania Peruana de Radiodifusión e Radio Continental. 

25  WEIL et al, 1972, p. 173. 
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emissoras filmes e séries de televisão sem ter relações 
econômicas diretas26; 

e) Integrar os serviços de telecomunicações ao Plano 
nacional das Telecomunicações. Este plano é um 
documento que determina as linhas gerais para os 
serviços de telecomunicações no Peru. Os principais 
objetivos desse plano eram: “a) criar uma infraestru- 
tura básica que fosse tecnicamente adequada e con- 
fiável, além de considerar os aspectos econômicos, 
b) integrar os serviços existentes no sistema nacio- 
nal; c) facilitar o acesso do público aos serviços das 
telecomunicações e da radiodifusão”;27

 

f) ) Usar os serviços das telecomunicações como 
uma ferramenta para promover o desenvolvimento 
social e econômico.28 Para fazer isso, o regime militar 
criou o Sistema nacional de Informações 
(SInADI) que, entre outras coisas, deveria 
garantir que a publici- dade “[...] no país fosse 
utilizada de forma coerente com o Plano nacional 
de Desenvolvimento [...] ser- vir à cultura, 
educação e ao lazer do cidadão perua- no, 
estimular o desenvolvimento de sua capacidade 
criativa e crítica e garantir a sua ativa participação 
no processo de informação”.29

 

 

26  GARGUREVICH, 1977, p. 160-162. 
27  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 45. 
28  Ibid., 1977, p. 42. Cf. também WEIL et al, 1972, p. 156-172; e TOR- 

RES, 1975, p. 55-58. 
29  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 43. 
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Sistema Nacional de Informação  (sinadi) 
 

O Sistema nacional de Informação – SInADI foi ins- 
tituído por meio do Decreto Lei nº 20.550, de 5 de março 
de 1974.30 O SInADI tem status de Ministério e seu chefe 
tem voz no Conselho de Ministros.31 Com a criação do SI- 
nADI e suas empresas (ver Figura I), o regime militar pro- 
porcionou “um quadro administrativo adequado para a refor- 
ma da radiodifusão peruana”.32 De acordo com Luis Peirano 
e seus colegas, a criação deste sistema foi uma das medidas 
mais importantes do governo militar, porque o SInADI foi 
criado para “gerenciar, supervisionar, controlar, orientar, etc, 
tudo que fosse relacionado com cinema, rádio e publicações 
impressas”.33 Além disso, Ortega e Romero dizem que, com a 
criação de SInADI 

 

[...] as responsabilidades do Ministro dos 
Transportes e Comunicações ficaram li- 
mitadas à autorização de serviços de ra- 
diodifusão, com outras atividades admi- 
nistrativas e o planejamento dos sistemas 
de transmissão. O sistema [SInADI] é 
responsável pela operação das estações de 

 
30  PEIRAnO et al, 1976, p. XIII-XIV. 
31 TORRES, 1975, p. 67-68. Ver também PEIRAnO et al, 1976, p. 

XIII. 
32  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 50. 
33 PEIRAnO et al, 1975, p. XIII. Cf. também TORRES, 1975, p. 67- 

68. 
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rádio e televisão do Estado e pelo contro- 
le, supervisão equalidade da publicidade e 
dos programas transmitidos pela mídia.34

 

 

Observe-se que o Escritório Central de Informação (Ofi- 
cina Central de Información – OCI) é o braço executivo do 
SInADI. Além disso, o governo militar criou cinco empresas 
públicas (“Organismos Públicos Descentralizados”) a fim de 
que as funções do SInADI / OCI fossem realizadas.35 As cin- 
co empresas públicas são: 

1) Empresa de Cinematografia (CInE-Peru); 

2) Empresa Editorial do Peru (Editora-Peru); 

3) Agência de Publicidade do Estado (PUBLI-Peru); 

4) Empresa de Serviços de Informações (ESI-Peru); 

5) Empresa nacional de Radiodifusão do Peru (En- 
RAD-Peru) 

Em resumo, as cinco empresas públicas tinham os se- 
guintes objetivos: A CInE-Peru foi criada para produzir os 
cinejornais oficiais do governo, assim como para promover to- 
das as atividades cinematográficas do Estado. A EDI-Peru, a 
editora oficial, foi criada não apenas para ser responsável pela 
impressão e circulação de jornais tais como El Peruano, La 
Cronica, La Tercera de La Cronica, mas também para publicar 
livros e material impresso, além de controlar a Editora Virú, 

 

34  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 43. 
35   TORRES, 1975, p. 67-69. 
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que era responsável pela impressão de La Cronica. A PUBLI- 
Peru foi criada para centralizar, controlar e produzir todas as 
campanhas publicitárias dos setores públicos e de todos os ou- 
tros ramos do governo peruano.36 Deve ser destacado que, em 
1974, o Estado foi um dos principais anunciantes do país, 
quando a PUBLI-Peru estava controlando a publicidade nos 
meios de comunicação peruanos (ver Quadro V, que mostra o 
crescimento das despesas com publicidade no  Peru). 

 
Quadro V 

Crescimento das despesas 
de publicidade no Peru 

 
ANO MILHÕES DE US$ 

1960 19.0 

1968 33.6 

1970 41.3 

1974 59.5 

1976 94.8 
 

Fontes: Starch. In:RA, Hooper e International Advertising Association, 
Advertising Expenditure around the World, vários relatórios anu- 
ais. 

 
 
 
 
 

36 GARGUREVICH, 1977, p. 185. Cf. também TORRES, 1975, p. 
69. 
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Figura I 
A organização do Ministério das 

Comunicações e do SINADI 

 

 
A Empresa nacional de Radiodifusão – EnRAD-Peru 

foi criada em 17 de dezembro de 1974, para 
 

[...] comercializar, tanto internamente como 
no exterior os seus próprios programas e os 
produzidos por empresas nas quais o Estado 
tem participação e para importar e distribuir 
no Peru, em regime de exclusividade, pro- 
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gramas estrangeiros de rádio e de televisão. 
Com a criação do EnRAD-Peru, o Sistema 
nacional de Radiodifusão, que se destina a 
cobrir todo o país, começou a funcionar.37

 

 

De acordo com Katz e Wedell, a EnRAD-Peru também 
foi instituída para operar a rede de emissoras de rádio do Es- 
tado. naquela época, a rede era composta por 32 estações de 
rádio.38 Segundo Ortega; Romero, por volta de 1977, era fácil 
verificar que algumas das mudanças ocorreram devido à cria- 
ção de EnRAD-Peru. Eles apontaram alterações, tais como: 
“a) a percentagem atribuída à publicidade tinha sido reduzi- 
da; b) em grande parte a publicidade foi ajustada aos padrões 
estabelecidos por ela, c) o número de programas de esportes, 
cultura, notícias e de debates foi aumentado; d) o percentual 
de programas produzidos nacionalmente foi aumentado.”  39

 

A Empresa Publica de Servicio de Informaciones – ESI- 
Peru (O Serviço nacional de Informações) – foi criado no 
dia 10 de junho de 1975. De acordo com o Decreto-Lei nº 
21173, como citado por Torres40, o ESI-Peru foi criado, entre 
outras coisas, a fim de cumprir as seguintes funções: 

a) Coletar, processar e transmitir todos os tipos de in- 
formações provenientes do Estado e de seus ramos, 
dentro ou fora do país; 

 

37  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 44 
38  KATZ; WEDELL, 1977, p. 75 
39  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 44. 
40   TORRES, 1975, p. 72-73. 
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b) Planejar e conduzir todas as campanhas informa- 
tivas que podem ser solicitadas pelo Setor Público 
nacional e / ou por outras instituições; 

c) Produzir press-releases para os meios de comunicação 
de massa; 

d) Produzir a formação técnica de pessoal; 

e) Pesquisar, promover e apoiar o uso de novas tecno- 
logias e serviços, a fim de usá-los para o desenvolvi- 
mento de suas próprias atividades. 

Em suma, o Serviços nacional de Informação foi criado 
para ser 

 

[...] responsável pela cobertura noticiosa, 
tanto em nível nacional (ESI-Peru) como em 
nível regional (ESI-Andina), com perspecti- 
vas de integração com os órgãos similares da 
Sub-Região Andina, da região da América 
Latina e, no futuro, com outras regiões do 
Terceiro Mundo, especialmente aqueles liga- 
dos ao grupo de países não-alinhados.41

 

 

Como já foi demonstrado, ao longo dos capítulos e se- 
ções precedentes, o regime militar peruano assumiu a sua fun- 
ção normativa e reguladora em relação aos meios de comu- 
nicação de massa, formulando uma política de comunicação 
peruana. Em suma, pode-se afirmar que a política de comu- 

 

41  ORTEGA; ROMERO, 1977, p. 67. 
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nicação militar peruana foi um reflexo das mudanças radicais 
que ocorreram no Peru entre 1968 e 1980, quando o governo 
adotou um plano nacional que postulava um modelo de de- 
senvolvimento social e econômico com plena participação so- 
cial. Antes da revolução de 1968, não havia apenas uma falta 
de legislação específica sobre telecomunicações, mas também 
a falta de estrutura administrativa. Com a promulgação de leis 
e a criação de órgãos oficiais, como o Ministério dos Trans- 
portes e Comunicação, SInADI, etc o governo militar proveu 
os meios de comunicação peruanos com uma infraestrutura 
preliminar. 
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5 

 
Conclusões e sugestões 

 
Este estudo é um esforço preliminar com o objetivo de exa- 
minar alguns aspectos do desenvolvimento das políticas de 
comunicação do governo militar peruano (1968-1980). Ao 
longo deste livro, o leitor pode verificar os esforços do regime 
militar peruano para criar o seu próprio modelo de comuni- 
cação de massa, que foi uma tentativa de rejeitar o modelo 
transferido e desenvolvido antes da Revolução de 1968. 

Devido às limitações, este estudo não apresenta análises 
sobre a influência exercida por grupos econômicos e cultu- 
rais estrangeiros, nem sobre a influência da publicidade no 
crescimento da mídia de massa, ou como esses fatores con- 
tribuíram com as medidas que foram adotadas pelo governo 
militar. no entanto, pode-se afirmar que o que aconteceu no 
Peru com a comunicação de massa, entre 1968 e 1980, foi 
uma consequência direta da situação política, social e econô- 
mica do país. O regime militar implantou uma política de 
comunicação de massa, aproveitando-se dela para promover 
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uma nova ordem econômica, social e cultural para reduzir as 
desigualdades. 

Assumindo que as políticas de comunicação comple- 
mentam ou são complementadas pelas políticas formuladas 
nos campos social, cultural, político e econômico, podemos 
concluir que as políticas do regime militar de comunicação 
refletem as mudanças que ocorreram na sociedade peruana 
como um todo. Para entender melhor a experiência social 
do regime militar peruano com os meios de comunicação, é 
conveniente examinar as metas da Revolução de 1968, pois 
existe uma estreita relação entre Estado, Segurança nacional 
e a centralização dos meios de comunicação. É de utilidade 
também analisar todos os outros setores da sociedade peruana, 
porque “o projeto, a implementação e os efeitos das políticas 
nacionais de comunicação, ou a ausência de tais políticas, é 
melhor compreendida quando as variáveis da comunicação de 
massa são estudadas dentro do contexto econômico, político e 
cultural nacional e internacional”.1

 

Devemos lembrar que as reformas mais importantes no 
campo dos meios de comunicação foram promovidos durante 
o mandato do General Velasco (1968-1975), quando as polí- 
ticas de participação popular foram promulgadas, regulamen- 
tando, entre outras coisas, a propriedade dos meios de comu- 
nicação. O governo socialista, mas não-marxista, de Velasco, 

 

1 Jorge A. Schnitimann. Economic Protectionism and Mass Media de- 
velopment: Film Industry in Argentina. In: Communication and Social 
Structure, Emile McAnany, et al, Eds., new York: Praeger Publisher, 
1981, p. 264. 
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enfrentou uma forte oposição na promoção de reformas por 
meio da adoção de um plano nacional, no qual foram rejei- 
tados os sistemas comunista e capitalista. A concentração da 
propriedade dos meios de comunicação e sua utilização por 
parte dos interesses oligárquicos foram dois dos principais 
obstáculos para as reformas sociais do regime militar, que esta- 
va enfrentando alguns problemas: 

 

Entre todos os problemas, um em especial 
se destacou como muito grave. A revolução 
abriu muitas frentes (muito poucas, para 
alguns; e muitas, para outros), mas não 
tinha ninguém para defendê-las. no mais 
simples esboço teórico seu apoio foi o aco- 
plamento: pessoas – forças armadas. Mas 
as forças armadas, como uma instituição, 
não podiam entrar na arena política, eles 
tinham uma organização estritamente hie- 
rárquica, e – mais grave, os ataques contra 
as reformas (que afetaram a classe média, 
a partir do qual o funcionalismo foi recru- 
tado) também começou a causar uma boa 
impressão entre os de ministros, que discor- 
davam e se contradiziam entre eles. Por sua 
vez, as organizações do povo, que eram um 
produto da revolução, protestavam, faziam 
oposição ou davam apoio, mas foram igno- 
rados pelos meios de comunicação, pelo rá- 
dio, pela televisão e pelos principais jornais 
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diários [...] Se a maioria não tinha maneira 
de expressar-se, a minoria pelo contrário 
fez-se ouvir em uma oposição que atingiu 
proporções excessivas por causa do controle 
que exerciam na mídia. Era óbvio que nada 
estava perdido. Invertendo os termos.2

 

 

Assim, quando o general Velasco foi substituído pelo ge- 
neral Morales Bermúdez como presidente do país em 29 de 
agosto de 1975, os meios de comunicação do Peru estavam sob 
controle do Estado. noutras palavras, os jornais de circulação 
nacional tinham sido expropriados (1974) e seus diretores fo- 
ram nomeados pelo Escritório Central de Informação (OCI). 
O Estado também estava operando estações de rádio através 
EnRAD-Peru, que era dependente da OCI. O Governo tinha 
também o controle de 51% das ações de emissoras de televisão 
e 25% das ações das estações de rádio. O Estado também foi o 
principal anunciante do país, e a PUBLI-Peru estava controlan- 
do a publicidade nos meios de comunicação peruanos. 

Em agosto de 1975, na mesma semana em que a Ge- 
neral Velasco foi substituído pelo general Morales Bermúdez 
como presidente do país, o SInADI estava promovendo um 
seminário para avaliar as mudanças promovidas pelo governo 
nos setores da mídia de massa. Esse seminário foi intitulado 
“Rumo a uma nova radiodifusão peruana” (Hacia la nueva Ra- 
diodifusión Peruana) e as suas conclusões nunca foram ado- 
tadas devido às mudanças estruturais e políticas ocorridas no 

 

2   JAWORSKI, 1979, p. 122. 
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governo. De acordo com Juan Gargurevich, aquele seminário, 
entre outras coisas, sugeriu: 

a) Uma redução do número de horas de transmissão de 
rádio e de televisão; 

b) A criação de um escritório de investigação dos efei- 
tos da mídia de massa, o qual deveria constantemen- 
te promover pesquisas e avaliação do sistema de co- 
municação; 

c) A elaboração de um estudo para verificar a possibili- 
dade de criar um sistema misto, a fim de dar suporte 
econômico para as estações de rádio e TV, evitando 
a dependência na publicidade; 

d) A criação do Instituto de Comunicação Social para 
preparar os profissionais da mídia de massa.3

 

Assim, a mudança repentina de presidente, quando a ex- 
periência social com a mídia de massa ainda estava sendo im- 
plementada, contribuíu para o enfraquecimento da reforma 
na mídia. Como exemplo disso, pode-se dizer que foi também 
durante o mandato do general Morales Bermudez no cargo 
(1975-1980), para ser mais exato entre março de 1976 e julho 
de 1978, que a experiência socializante da participação popu- 
lar na propriedade e coadministração de jornais começou a fa- 
lhar. Isto porque, primeiro, a participação diminuiu e, depois, 
desapareceu devido ao quase total controle do Estado. Como 
Helán Jaworski observou: 

 
3   GARGUREVICH, 1977, p. 185-186. 
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[...] O Escritório Central de Informações ad- 
quire maior influência: fornece notícias para 
os jornais, sugere as políticas dos jornais, 
organiza campanhas que se reproduzem de 
forma quase idêntica em jornais diferentes e, 
além disso, fornece colunas editoriais. nesta 
fase [de março de 1976 a julho de 1978] a 
imprensa é dominada pelo Estado e toda a 
participação desaparece [...] Sem abrir mão 
de seu controle sobre a notícia através do Es- 
critório Central de Informação, o Governo 
criou [...] uma nova categoria de proprieda- 
de e estrutura de administração transitória, 
entregando essas tarefas a um novo comité 
de gestão, desta vez exercida por técnicos e 
presidida por um representante da Corpora- 
ção Financeira de Desenvolvimento.4 

 

Portanto, pode-se concluir que a experiência social do 
Peru com a mídia de massa pode ser considerada um suces- 
so quando se considera que uma das principais razões para a 
intervenção do governo foi o de abafar as críticas. Por outro 
lado, a experiência de socializar a mídia de massa pode ser con- 
siderada um fracasso, porque “a transferência real de poder”, 
como proposto pelo governo militar, a fim de implementar 
uma “social-democracia de participação plena”, não foi con- 
cluída, como foi mencionado neste estudo, e, como resultado, 

 

4   JAWORSKI, 1979, p. 125. 
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os jornais expropriadas foram devolvidos a seus antigos donos 
(Ver Quadro VI, a fim de conhecer alguns dos sucessos e fra- 
cassos do experimento social com meios de comunicação). 

Observe-se que ainda não está claro se as políticas do re- 
gime militar peruano (inclusive as políticas de comunicação) 
falharam na promoção da cultura nacional. Talvez ainda seja 
muito cedo para dizer, principalmente por falta de dados em- 
píricos, mas o regime militar contribuiu, direta e indiretamen- 
te, para desenvolver entre os peruanos um espírito nacional 
voltado para a preservação dos valores culturais, tais como a 
preservação da música tradicional peruana.5

 

As Políticas de Comunicação do regime militar foram 
importantes para os meios de comunicação peruanos, porque 
estimularam mudanças estruturais na propriedade dos meios 
de comunicação de massa, e porque antes de 1968 não havia 
nenhum conjunto de leis em consonância com os interesses 
nacionais, mas apenas algumas que promoviam os interesses 
privados dos proprietários dos meios de  comunicação. 

Os meios de comunicação do Peru foram diretamente 
afetados por leis e normas aprovadas durante o regime mi- 
litar, bem como pela criação de instituições (a exemplo do 
Ministério dos Transportes e Comunicações, SInADI, OCI, 
ESI-Peru, EnRAD-Peru) instaladas pela Revolução de 1968. 

5 numa entrevista concedida a este autor, o professor Alfred Saulniers, 
da Universidade do Texas, em Austin, que esteve recentemente (1981) 
no Peru, disse que agora poucas são as lojas especializadas em música 
que não disponibilizam discos da tradicional música peruana. O que 
não era o caso antes de 1968. 
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no entanto, tudo pode ser modificado durante o governo de 
Fernando Belaúnde Terry6 no cargo porque um estudo está 
sendo feito no setor das Empresas Públicas peruanas entre as 
quais estão incluídas o SInADI e as emissoras de rádio e TV 
nas quais o governo detém ações. Observe-se que 

 

Um dos primeiros atos de Belaúnde [quan- 
do de seu retorno à Presidência] foi direcio- 
nado à preocupante questão da imprensa, 
reprimida durante o período militar. Be- 
laúnde retornou os jornais a seus antigos 
proprietários [...] um ato que, aparente- 
mente, reforçou a impressão de suas políti- 
cas tolerantes.7

 

 

Apesar de submetido a minuciosos estudos, o modelo mi- 
litar peruano de comunicação ainda precisa de uma quantidade 
considerável de análise empírica, a fim de se verificar, descrever 
e explicar, tanto no nível macro como no micro, do por que, 
onde e como a experiência de socialização dos meios de comu- 
nicação foi um sucesso ou um fracasso. É necessário que mais 
pesquisas sejam realizadas principalmente sobre a estrutura e 
os efeitos das políticas de comunicação do regime militar pe- 
ruano, a fim de nos fornecer novas percepções sobre o desen- 

 
6 Em maio de 1980, Fernando Belaúnde Terry venceu as eleições com 

ampla maioria e retornou ao poder e cumpriu mandato no período de 
1980 a 1985. 

7 Pres. Belaúnde Take Office. In: Hemispherica, Vol. XXIX, nº 6, June- 
July, 1989, p. 3. 
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volvimento da pesquisa da comunicação no Peru e em outros 
países latino-americanos que estiveram sob governos militares. 
Considerando que os debates devem continuar, questões como 
as seguintes merecem intensa investigação e crítica no futuro: 

 
1) Como foi a participação popular na propriedade e 

co-gestão do trabalho nos jornais? 

2) Como as restrições econômicas afetaram as mudan- 
ças promovidas pelo regime militar? 

3) Como foi que o sistema peruano de comunica- 
ção funcionou durante o período de 1974 a 1980? 
Quais foram os impactos causados pelas leis durante 
esse período? 

4) Apesar do retorno da propriedade dos jornais para 
o setor privado, existe alguma mudança que tenha 
permanecido? 

5) Será que a experiência de socialização dos meios de 
comunicação no Peru fracassaram monoliticamen- 
te? Onde e quando o plano dos militares falhou ou 
obteve sucesso? 

6) Será que os investimentos na indústria da comuni- 
cação cresceram durante o regime militar? Os níveis 
de investimentos foram mantidos após a proprieda- 
de dos meios de comunicação ter sido devolvida ao 
setor privado? 
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Quadro VI 
Alguns dos fracassos e sucessos das 

políticas de comunicação dos militares 
(1968-1980) 

 
FRACASSOS SUCESSOS 

1 não conseguiu manter a im- 
prensa nas mãos dos represen- 
tantes das organizações da nova 
sociedade peruana. 

1 Impantou uma política de Estado orien- 
tando a mídia de massa, ao mesmo tempo 
que criou uma estrutura administrativa 
para o setor de comunicação. 

2 não conseguiu chegar a uma 
imprensa autenticamente livre, 
garantindo a livre expressão de 
ideias. 

2 Reduziu o percentual de tempo alocado 
para publicidade e como resultado hou- 
ve um aumento no número de notícias 
esportivas, culturais e programas de dis- 
cussão 

3 não conseguiu promover a 
descentralização das estações 
de rádio em todo o país. 

3 Eliminou ou reduziu a concentração da 
propriedade nas mãos de poucos grupos, 
ao mesmo tempo em que reservou a pro- 
priedade dos meios de comunicação ape- 
nas para peruano de nascimento. 

4 não conseguiu produzir 60% 
dos programas de rádio e TV 
no país 

4 Abafou críticas, colocando os serviços de 
comunicação de massa sob o controle do 
Estado. 

5 não conseguiu mudar o con- 
teúdo da TV, que continuou a 
transmitir programas estrangei- 
ros 

5 nacionalizou os serviços de telecomuni- 
cações. Integrando os serviços existentes 
em um sistema nacional. 
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6 

 
Depois do Regime Militar1

 

 
Resumindo, pode-se dizer que o período do regime militar 
(1968-1980) é dividido em duas fases. A primeira começou 
quando o general Velasco Alvarado (1968-1975) derrubou o 
presidente Fernando Belaúnde Terry e empreendeu reformas 
radicais na terra (reforma agrária), na propriedade da mídia de 
massa e nacionalizou a indústria de farinha de peixe, as compa- 
nhias de petróleo, bancos e empresas de mineração. O período 
de Velasco no cargo tem sido identificado como nacionalista de 
esquerda. O governo de Velasco emitiu um Estatuto de Liberda- 
de de Imprensa, que foi apoiado pelos jornalistas e atacado pelos 
proprietários dos jornais, porque restringia a posse dos veículos 
de comunciação de massa apenas para os peruanos nativos e, 
além de outras coisas, regulamentou o direito de resposta. 

na segunda fase do regime militar, o general Francisco Mo- 
rales Bermúdez (1975-1980) foi mais conservador em relação às 

 

1   Este capítulo foi acrescido à primeira edição deste livro. 
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medidas radicais da primeira fase. Ele recuperou a economia do 
país e promoveu uma nova eleição para a presidência do Peru, 
com base na nova Constituição elaborada em 1979. 

Em 1982, Atwood e Mattos2 publicaram um artigo ar- 
gumentando que a reforma dos meios de massa no Peru forne- 
ce um contexto único para analisar pontos de vista divergentes 
sobre a eficácia de mudanças estruturais na mídia, a fim de 
verificar se as alterações podem ajudar ou não no desenvol- 
vimento nacional. Eles alegam que uma das principais razões 
para o fracasso das políticas de comunicação do regime militar 
foi porque eles trataram a informação “como uma mercadoria 
tangível para ser entregue ao público”. Eles também apontam 
que o regime militar cometeu um erro ao considerar a refor- 
ma das empresas distribuidoras de informação como qualquer 
outra do setor econômico. 

nas eleições de maio de 1980, Fernando Beláunde Terry 
foi eleito como presidente. Uma de suas primeiras ações como 
presidente foi devolver os meios de comunicação de massa aos 
seus antigos proprietários. Ele também inverteu a atitude de 
independência que o governo de Velasco tinha em relação aos 
Estados Unidos. 

Desde o fim do regime militar em 1980, o Peru tem 
experimentado períodos irregulares de democracia devido às 
ações da guerrilha de esquerda, promovida por organizações 

 

2 ATTWOOD, Rita; MATTOS, Sérgio. Mass Media reform and Brazil 
Change. fte Peruvian Experience. Journal of Communications, Spring, 
1982, vol. 32:2, p. 33-45. 
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como o “Sendero Luminoso”. Devido a isso, os governo civis 
têm declarado, muitas vezes, Estado de Emergência no país. 

Em 1985, Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) pro- 
moveu nova eleição que foi vencida por Alan Garcia. A pri- 
meira troca de presidente civil depois do regime militar acon- 
teceu em 28 de julho de 1985. O período de Garcia no cargo 
(1985-1990) foi drasticamente marcado pela inflação, o que 
desestabilizou a economia peruana. 

Alberto Fujimori venceu a eleição de 1989 e durante seu 
primeiro mandato, de 1990 a 1995, enfrentou uma forte opo- 
sição às suas tentativas de reforma. Como consequência, Fuji- 
mori dissolveu o Congresso em 5 de abril de 1992, suspendeu 
a Constituição, prendeu os líderes da oposição e implementou 
suas reformas econômicas. Incluindo a privatização de empre- 
sas estatais. Em suma, ele promoveu um autogolpe de Estado. 
Com isso, ele criou uma emenda constitucional que lhe per- 
mitiu concorrer a um segundo mandato consecutivo. Apesar 
de suas atitudes ditatoriais, Fujimori foi reeleito em 1995. O 
segundo mandato dele foi até novembro de 2000, quando ele 
renunciou e foi para o Japão. 

Fujimori foi obrigado a renunciar devido às alegações de 
uma eleição fraudulenta em 2000, de censura de imprensa, 
de corrupção, de abuso aos direitos humanos e à violência. 
Tudo isso aconteceu quando, apesar de uma proibição cons- 
titucional, ele estava tentando concorrer a um terceiro man- 
dato. Depois de Fujimori, os governos deixaram de censurar a 
imprensa, livros, filmes, peças teatrais, além de não limitar o 
acesso à Internet. 
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no entanto, é interessante lembrar que foi durante o re- 
gime de Fujimori que a Lei do Rádio e da Televisão foi emiti- 
da, em 2004. 

Essa lei proíbe o monopólio da radiodifusão, bem como a 
concessão de licenças para estrangeiros. A participação dos ci- 
dadãos que não sejam peruanos de nascimento na propriedade 
de rádio e TV está limitada a 40%. O Código de Ética Peruano 
para o Rádio, aprovado em 15 de julho de 1994, afirma que “a 
difusão de rádio privada é baseada na liberdade, do livre mer- 
cado e da concorrência, dentro de um quadro democrático”. 
Fujimori também emitiu a Lei nacional de Telecomunicações, 
publicada em 15 de maio de 1993, na qual afirma que o desen- 
volvimento e a regulação das telecomunicações deve acontecer 
numa estrutura econômica de mercado livre. 

Uma nova eleição foi realizada em abril de 2001, quando 
Alejandro Toledo foi eleito (2001-2006). Ele assumiu o cargo 
em 28 de julho de 2001, dando início ao seu período governa- 
mental tentando restaurar a democracia peruana após o auto- 
ritarismo de Fujimori. no entanto, após várias greves no ano 
de 2003, ele também declarou um Estado de Emergência que 
suspendeu alguns direitos civis e deu poder aos militares para 
impor a ordem no país. 

Em dezembro de 2001, o governo de Toledo propôs a Lei 
de Modernização e Transparência dos Serviços de Telecomu- 
nicações, que um subcomitê do Congresso levou em conside- 
ração. O projeto de lei cria uma comissão de rádio e televisão. 
Incluindo representantes do governo e da sociedade civil, para 
supervisionar e avaliar o processo de licenciamento TV. 
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Em 16 de julho de 2004, Alejandro Toledo promulgou a 
Lei nº 28.278, a nova Lei do Rádio e da Televisão, através da 
qual foi constituído o Conselho Consultivo de Rádio e Tele- 
visão do Peru (COnCORTV) com o objetivo de promover a 
melhoria da qualidade comunicacional e ética da programação 
e dos conteúdos do rádio e da televisão. 

Através de uma nova eleição, em 28 de julho de 2006, o 
ex-presidente Alan García (2006-2011) tornou-se mais uma 
vez presidente do Peru. Depois dele, em 5 de junho de 2011, 
Ollanta Humala foi eleito o atual presidente do Peru. Ele é o 
primeiro presidente de esquerda do país desde Juan Velasco 
Alvarado. Como os outros presidentes após o regime militar, 
em dezembro de 2011, Humala também declarou o Estado de 
Emergência após a oposição popular a alguns de seus projetos 
nas áreas de mineração e de meio ambiente. 

Para concluir, vamos apresentar alguns dados atuais sobre 
a mídia peruana e sua evolução nos últimos anos. Em 2012, 
estavam em circulação 86 jornais diários, sendo 25 deles sedia- 
dos em Lima e o restante nas principais cidades das províncias. 
Existiam ainda 3.273 emissoras de rádio e 1.259 emissoras de 
TV. (Veja Quadro VII). Devemos salientar que no Peru a con- 
centração da propriedade de emissoras de radio e de televisão 
continua nas mãos de alguns poucos: no ano de 2012, apenas 
15 proprietários controlavam as 1.250 emissoras de televisão. 
O maior proprietário de emissoras de TV é o Instituto nacio- 
nal de Rádio e Televisão do Peru (IRTV), que controla 343 
emissoras. O segundo maior proprietário é a Panamericana 
Television S. A. com 89 emissoras. 
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no Peru, como em outros países do mundo, a maior par- 
te dos investimentos publicitários são alocados na mídia tele- 
visão. no Quadro VIII encontram-se dados sobre o total dos 
investimentos feitos em publicidade nos últimos anos, desta- 
cando o quanto foi aplicado apenas nos jornais. 

 
 

Quadro VII 
Número de emissoras de Rádio e Televisão no Peru 

 
TIPO DE FREQUÊNCIA 

DO RADIO 

 

2010 

Ano 

2011 

 

2012 

OTC 49 50 56 

FM 1,820 2,687 2,687 

OCI 23 24 24 

OM 434 460 506 

Total/emissoras de Radio 2,326 3,221 3.273 

TIPO DE FREQUÊNCIA DA 

TELEVISÃO 

 

UHF 361 371 379 

VHF 722 772 880 

Total/emissoras de Televisão 1,083 1,143 1,259 
 

Fonte: COnCORTV – Conselho Consultivo de Radio e Televisão do 
Peru, 2012 
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Quadro VIII 
Despesas de publicidade no Peru 

Em milhões de dólares americanos 

 
 

ANO 
Gastos com 
publicidade 
nos jornais 

Total de despesas 
publicitárias 

no país 

2006 68.0 291.0 

2007 75.0 344.0 

2008 85.0 413.0 

2009 83.0 416.0 

2010 91.0 514.0 
 

Fonte: World Association newspapers and Publishers, 2012. 
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Editor’s  note 

 
ftis second edition of Communication Policies under the 

Peruvian Military Government (1968-1980) was originally 
published in English, in 1981, by V. Klingensmith, in San 
Antonio, Texas, USA. ftis version keeps the original text in 
English as a second half of the book and publishes, in the first 
half, the translation to Portuguese, made by Sérgio Mattos, 
the author himself. 

It is important to note that to the first issue, it was added 
a new chapter, titled “After the military regime”, which de- 
scribes and updates the context of Communication Policies 
in Peru after the military governments. ftis explanation is 
necessary because it may seem strange that after the “Conclu- 
sions and Suggestions” chapter, there is a new text. ftis is the 
update chapter. 

It should be emphasized the inclusion of a new bilingual 
preface, signed by Professor Marcos Palacios, who presents the 
second edition of this book. 
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Preface 

 

 

Marcos Palacios* 
 
 

Maybe the first interrogation one would face when confront- 
ing a re-edition of a 1981 book dealing with the press and 
communication policies in Peru in the late sixties and early 
seventies of the 20th Century would be: “is there any sense in 
(re)printing something as heavily dated as that?” 

Most probably, in most cases, the straight forward and 
sensible answer would be: “no!” In most cases, but not in this 
one for the simple reason that far from making the text out- 
dated, the passage of time has increased its value, highlighting 
its importance as a historical record. It constitutes one of the 
few and certainly the most comprehensive analysis of an ex- 

 

* Marcos Palacios is a professional journalist with experience in Brazilian 
journalism and Ph.D. in Sociology (University of Liverpool). He cur- 
rently coordinates the Research Group on Online Journalism (GJOL) 
and is Professor of Journalism at the Faculty of Communication (Uni- 
versidade Federal da Bahia) and Visiting Professor at University of 
Beira Interior (Portugal). 
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periment in press reform and control that is unique in Latin 
America and – I would boldly add – anywhere else. 

fte association of ‘military regimes’ and ‘press’ in Latin 
America, throughout the 20th Century, triggers off expected 
key-words in anyone’s imagination: closures, empastelamiento, 
censorship, arrests and harassment of journalists etc. ftat is 
not the case in the complex and innovative approach to the 
press adopted by the Peruvian Military Government in the 
1968-1980 period described and analyzed by Professor Sergio 
Mattos in the book you are about to read. 

ftis is not another narrative of the recurrent use of brute 
force and open attacks to press freedom, so characteristic of 
dictatorships and military interventions, but rather the record 
of creation of a sophisticated national ideology and the analy- 
sis of its expression in the area of communication and press 
regulation. 

Even if only as a descriptive record of this unique ex- 
periment, the re-edition of Professor Mattos’ book would be 
justifiable and desirable. fte text, however, is far more than a 
linear description of events and stands out as a model for this 
type of historical and investigative research. 

fte Peruvian Military government, under the leadership 
of General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) and Gener- 
al Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1975-1980), had a 
grand ambition: to create a ‘third way’ (tercera via of develop- 
ment), avoiding both Communism and Traditional  Capital- 
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ism, the ‘two horns of the Devil’1. Feeding on but giving a 
new amalgamation to a rich heritage of deeply rooted national 
political thinking and traditions, from the leftist and radical 
ideas of Jose Carlos Mariátegui, in the late 20’s, to the po- 
litical proposals of APRA, the populist movement led by Víc- 
tor Raúl Haya de la Torre, in the 40’s and 50’s, the Peruvian 
Military coup of 1968 inaugurated a decade of innovative and 
sometimes risky social  experimentation. 

fte self-proclaimed Revolutionary Government of the 
Armed Forces was able to co-opt an important sector of the 
Peruvian intelligentsia and succeeded in putting together an 
inventive plan for economic development, social advancement 
and income distribution, based on a tripartite lemma of na- 
tionalism, Independence and Humanism. On the economic 
front, a nationalist stand was taken, including expropriation/ 
nationalization of foreign enterprises and a fairly extensive 
agrarian reform; on the social front the declared aim was the 
construction of a new society, “promoting social participation, 
solidarity, and justice, through the rejection of all forms of 
exploitation, domination, and oligarchy”2, together with poli- 
cies of valorization of traditional Peruvian Culture. Does it 
sound radical for a Latin American Military Government in 
the sixties? Well, it was indeed. 

 
1 PALACIOS, Marcos. Social Property in Peru: an Interpretation and As- 

sessment of an Alternative Model of Development, PhD ftesis, Univer- 
sity of Liverpool, 1979. 

2 ORTEGA, Carlos, and ROMERO, Carlos. Communication Policies in 
Peru. Paris: UnESCO, 1977. 
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Besides nationalizations and agrarian reform, the Peru- 
vian military also introduced an innovative form of property 
ownership and control: Social Property. fte proposal bor- 
rowed elements from earlier experimentations in Yugoslavia3 

and established a sector of cooperative and workers’ managed 
enterprises (both urban and rural) that had as its most origi- 
nal feature the fact that the productive units (farms, facto- 
ries, service companies) were not individually owned by their 
workers. All Social Property Sector workers owned all Social 
Property Enterprises. 

Communication policy blueprints and press legislation 
went through different stages during the Military Govern- 
ment period (1968-1980). fte second Press Law, enacted 
in 1974, had strong resonances with Social Property ideas, 
as it regulated the expropriation of all major newspapers and 
transferred control of their activities and management to “or- 
ganized sectors of society”, through elected representatives of 
civil society. 

ftree main questions arise when one tries to understand 
the genesis and development of the Peruvian Communication 
Policies, in the context of that feast of social experimentation: 

1) “What were the primary factors which influenced 
the development of [those] policies under the Peru- 
vian military regime? 

 

3 BEREnBACH, Shari. Peru’s Social Property: Limits to Participation. 
In: Industrial Relations: a journal of Economics and Society, Volume 18, 
Issue 3, p. 370. 
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2) What were the major mass media policies adopted 
by the Peruvian military regime? 

3) What were the influences of the Peruvian military 
ideology, and the “Plan of the Revolutionary Gov- 
ernment” on the elaboration of [those] Policies?” 

Professor Sérgio Mattos’ text deals extensively with these 
questions. He is a scholar of incontestable merits, but he is 
above all a writer and a poet. ftus, he combines an impec- 
cable academic rigor, with an accessible and fluent mode of 
narration. 

Let’s enjoy it. 
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Forward






Alfred H. Saulniers* 
 
 

 
fte Latin American state traditionally has played a much 

larger role in national economies than our own government 
has in the U.S. Peru’s state is no exception. During the colo- 
nial period, while under Spanish rule, state control was par- 
ticularly strong in the area of access to natural resources, com- 
mercial networks, or trade opportunities. In order to regulate 
the three areas of production, distribution and consumption, 
a variety of policy instruments was employed. ftese included 
land grants, loans or grants of funds or basic inputs to provide 
businesses, price controls, and government production mo- 
nopolies. 

 
 

* Professor of fte Institute of Latin American Studies – ILAS, Univer- 
sity of Texas at Austin, U.S.A.) 

1 Text published as a preface to the first edition of this book, published 
in 1981 in the United States. 
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fte early years after Independence witnessed, for the 
most part, a continuation of such policies, with one substan- 
tial change – nationalism. fte successive governments of the 
newly independent nation of Peru, even though preoccupied 
with simply staying in power, still dedicated a tremendous 
amount of effort to building a country with a strong eco- 
nomic footing. Protective tariffs, which favored local industry 
and agriculture, were introduced from the very beginning in 
a fashion which differed strongly from those imposed in the 
rest of the continent. In addition, the government used a se- 
ries of other policy tools to foster domestic production. It in- 
vested in shares of private ventures designed to provide works 
of infrastructure; it promulgated buy-national policies for the 
branches of central government; it created a limited number 
of public enterprises; and it used its powers to charter banks 
and grant production or trade monopolies to build a stronger 
local economy. 

With the advent of the guano boom2 during the mid- 
nineteenth century, the situation changed somewhat. fte var- 
ious governments took advantage of this natural resource, and 
later the nitrate deposits in Southern Peru to provide sources 
of needed revenue. no longer were they in the forefront of 
policy formulation, but rather reverted to a rentier status de- 
riving income from the economic rents for exploitation rights, 

 

2 fte Guano Boom refers to a period of stability and prosperity in Peru 
during the mid-19th century. It was sustained on the substantial rev- 
enues generated by the export of guano and the strong leadership of 
President Ramón Castilla. 
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mostly coming from foreign producers. By the turn of the 
century, this had changed. fte guano had become exhausted, 
the nitrates had been lost do Chile in the disastrous war of the 
Pacific, and the government production monopolies had been 
limited to opium, playing cards, coca and tobacco. Govern- 
ment was reduced to a small supportive role. 

During the first decades of the twenty century, there was a 
return to the policies begun a century earlier. A series of sectoral 
development banks were created in the late twenties and thir- 
ties, principally to fund the projects of the private sector. fte 
forties and fifties witnessed a slow increase in the scope of gov- 
ernment activities. From the limited action of providing finan- 
cial infrastructure, the Peruvian state expanded into providing 
industrial infrastructure. ftus, a small steel mill was set up; a 
minor petroleum producer was established; the merchant fleet 
was reorganized; and a firm was formed to run the airports. 

It should be noted that the pace of growth in government 
activities truly increased under the fist administration of Presi- 
dent Fernando Belaúnde Terry (1962-1968). Massive empha- 
sis was given to the creation of regional development authori- 
ties to deliver such basic services as water, sewage, housing, 
schools, markets, electricity, and farm-to-market roads for the 
population living in the “forgotten” areas of the country. In ad- 
dition, there was continued growth in the steel mill, railroads, 
ports, electric companies and other basic infrastructure. 

fte most notable change in the role of the state occurred 
with the military governments of 1968-1980. Under the lead- 
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ership of General Juan Velasco Alvarado and General Francis- 
co Morales Bermúdez Cerruti, state presence in the economic 
and social life of the country increased to unprecedented lev- 
els in Peru. By any measure, the change was impressive. fte 
number and economic weight of public enterprises rose; gov- 
ernment production as a percentage of total production rose; 
government investment as a percentage of total investment 
rose; government exports as a percentage of total exports rose; 
government employment as a percentage of the economically 
active population rose. In all sectors, the state moved from be- 
ing a supporter of the private sector to taking a commanding 
role, guiding and determining the future of the country. 

By 1976 the state investment portfolio had expanded 
from holding a few infrastructure-related firms in 1968 to in- 
clude 48 public enterprises, 64 private firms in which the state 
was the only shareholder, 31 private firms in which the state 
held the majority of shares, and 31 others in which the state 
held a minority position. Certain basic principles guided the 
entrepreneurial action of the state: the state was to directly 
control trade in key exports and some imports including min- 
erals, fishmeal and fish-oil; the state was to directly control 
production of basic industrial inputs including copper, iron, 
cement and chemicals; the state was to dominate air, sea and 
rail transport; the state was to provide basic social goods in- 
cluding foodstuffs; the state was to manufacture its own light 
arms and boats for the armed forces; the state was to have a 
major role in the information networks including advertising, 
radio, movies, television, and print; and the state would have a 
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minor role in the rest of society including pari-mutuel betting 
and tourism. 

Sérgio Mattos provides a remarkable study into one facet 
of the role of Peru’s government during this period, communi- 
cations policy. ftis was determined to be one of the key areas 
where needed state action was to intervene decisively. Such an 
interventionist policy derived from a host of motives: to foster 
support for the policies of the government; to stifle criticism 
of the various opposition groups; to counter the stronger for- 
eign influences; and to create a national conscience. To this 
end, measures were taken to control all mass media including 
newspapers, radio and television. 

In this work Sérgio Mattos examines the history of 
mass media in Peru tracing newspapers back to their colo- 
nial founding, radio back to the 1920’s and television to the 
late 1950’s. Later, he looks at the ideological underpinnings of 
the military government policies, focusing on officers’ train- 
ing programs through the Center for Higher Military Studies 
(CAEM). Finally, he provides an evaluation of the relative suc- 
cess of the changing policies applied from 1968 to 1980. In 
doing so, he fills a major gap in the literature on the role of the 
State during the Peruvian military governments of Generals 
Velasco  and Morales Bermúdez. 

ftese were not the only military leaders at the helm of 
the Peruvian state to concern themselves with the media. fte 
first such casa after independence is found in the Provisional 
Statutes of Government issued by General José de San Martín 
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within a few weeks of the promulgation of Peruvian indepen- 
dence in 1821. In them, he guaranteed the freedom of the 
press. Ample evidence is found in the Decree elaborating on 
these statutes that the Liberator was well aware of the power 
of the means of communication: 

 

Since the liberating art of printing was in- 
vented, the social sphere has experienced a 
beneficent revolution; surely, by developing 
talents and by helping genius escape from 
the darkness that frequently enveloped it, 
not only has the civilization of peoples in- 
creased, and many grave abuses been re- 
formed, but it has wonderfully influenced 
the vey destiny of nations and govern- 
ment. ftat of Peru, which desires nothing 
as much as the prosperity of the country 
whose destiny is entrusted to it, will au- 
thorize the freedom of the press because it 
recognizes the right which all men have to 
think, to speak and to write, and because it 
is convinced that without it the best talents 
for the cause of reason and clarity are lost to 
the Fatherland.3

 

 
 

3 Decree of October 13, 1821, in Gaceta Del Gobierno de Lima Indepen- 
diente, October 17m 1921, (fac. ed.)(July 1821 – December 1822), 3 
vols. In 1 (Buenos Aires: Universidad national de la Plata, 1950), p. 
133-134. 
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ftese principles, restated in the successive Constitutions, 
determined the relation of government to the mass media for 
most of the first 150 years of Peruvian independence. During 
the military governments of General Velasco and Morales Ber- 
múdez, a new rationale was employed – control of the mass 
media to form and mold public opinion, to provide outlets for 
new power groups, and to reduce the influence of the previ- 
ously entrenched power elite. 

Current events indicate a major shift in direction for the 
state’s role in communications during the eighties, a shift back 
to those original principles. It is thus useful to pause and reflect 
on the costs and benefits of the experiment of the past twelve 
years. Sérgio Mattos has provided us such an opportunity. 
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1 

 
Introduction 

 
On October 3, 1968, the Peruvian constitutional government 
of President Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) was re- 
placed by a Revolutionary Government of the Armed Forces 
under the leadership of General Juan Velasco Alvarado, who 
had a program of social reform. General Velasco’s term in of- 
fice (1968-1975) – the first phase of the Peruvian military 
dictatorship – was characterized by radical measures in the 
socioeconomic, political, and cultural environments. ftese 
measures included nationalization and/or expropriation of 
branches of foreign corporations, reform of national private 
enterprises, agricultural reform, press reforms, and the formu- 
lation of specific policies for mass communication media. 

fte second phase of the military regime, characterized 
by inflation and economic recession, was led by General Fran- 
cisco Morales Bermudez (1975-1980), who realized his goal 
of restoring the democratic process in Peru. In May, 1980, 
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popular elections were held and the “final results sealed the 
victory of Belaúnde, with 43.6% of the total votes”1; and, on 
July 28th, 1980, Fernando Belaúnde Terry was inaugurated for 
his second term in office. 

ftis is not the place to undertake a detailed exposition 
of the structure and development of the Peruvian Revolution, 
which was completely different from other South American 
military coups2 because it postulated a particular model of so- 
cial development. However, nora Hamilton best explains the 
differences as follows: 

 

fte [Peruvian] military officers who took 
control of the state in 1968 carried out a 
series of reforms designed to eliminate in- 
stitutions blocking capitalist development 
and attempted to lessen Peru’s dependence 
through expropriation of foreign holdings 
in the major export sectors, stringent con- 
trols on new foreign investments, and state 
control of basic industries. At the same 
time, in an effort to stimulate rapid devel- 
opment, they sought foreign loans, which 
were readily forthcoming in view of Peru’s 

 

1 POBLETE, Martin. “Belaúde Elected in Peru,” in Hemispherica, Vol. 
XXIX, n. 5, May 1980, p. 4. 

2 For a philosophical and historical discussion of the Peruvian Revolu- 
tion and other different types of military coups in Latin America, the 
reader is directed to Alfred Stepan’s book, The State and Society: Peru in 
Comparative Perspective. Princeton University Press, 1979. 
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copper and fishmeal resources and the evi- 
dence of substantial petroleum reserves. 
[…] In contrast, the policies of the military 
regime which took power in Brazil in 1964 
deliberately favored foreign capital and 
those national enterprises linked to it at the 
expense of less efficient domestic firms.3

 

 

Between 1968 and 1980, the Peruvian mass media un- 
derwent a series of innovative reforms as a direct consequence 
of the new laws, decrees, and regulatory agencies established 
by the military government. One of the most radical changes 
promoted by Peruvian institutional military dictatorship was 
the expropriation of newspapers, and radio and television sta- 
tions. 

Mass media was not among the top priorities of the new 
ruling junta initially, but shortly after the 1968 coup the mili- 
tary leaders realized that controlling and restructuring press 
institutions was essential to promote social, cultural, and eco- 
nomic reforms, and was an efficient way to stifle criticism as 
well. 

After only 14 months in power, Velasco’s regime moved 
against the press institution by enacting the first “Press Law” 
(1969) which gave the military government the right to control 

 

3 HAMILTOn, nora. Possibilities and Limits of State Autonomy in Latin 
American Countries, paper for presentation at the 8th national Meet- 
ing of the Latin American Studies Association, Pittsburgh, Pennsylva- 
nia, April 5-7, 1979, p. 25-26. 
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content. ftis measure also stimulated self-censorship among 
newspaper editors. fte first two newspaper expropriations oc- 
curred in 1971. During the same year major ownership shares 
of the private broadcast media were also expropriated. A pri- 
mary motivation for this intervention stemmed from the fact 
that the most powerful print and broadcast enterprises were 
owned by Peruvian elites who were associated with powerful 
foreign interests. ftus, General Velasco’s government moved 
against the Peruvian broadcast media in order to “take over 
the television service, to exert decisive influence in the field 
of radio, and to nationalize the telecommunications services 
operated until then by ITT, AT & T, the Swedish Ericsson 
Company, and a group of Swiss Banks”.4

 

Scant attention has been given by communication re- 
searchers to mass media in Peru. fte work that has been done 
generally focuses on the history of the Peruvian mass media, 
its structure, audience, program formats, etc., thus frequently 
overlooking the historical, political, and socioeconomic en- 
vironment in which the growth, products, and changes of 
the Peruvian mass media are processed. With this in mind, 
a study that attempts to examine, identify, and describe the 
efforts of the Peruvian military regime to create its own mass 
media communication model (which is considered as an ef- 
fort toward a new information order) can be an important 
contribution to our knowledge of the Peruvian mass media 

 

4 KATZ, Elihu, and WEDELL, George. Broadcasting in the Third World: 
Promise and Performance. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1977, p. 74. 
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development. 

fterefore, the purpose of this study is to examine and 
describe the activities of the Peruvian military regime with 
regard to the mass media. fte study will attempt to answer 
three primary research questions: 

1) What were the primary factors which influenced the 
development of communication policies under the 
Peruvian military regime? 

2) What were the major mass media policies adopted 
by the Peruvian military regime? 

3) What were the influences of the Peruvian military 
ideology, and the “Plan of the Revolutionary Gov- 
ernment” on the elaboration of the Peruvian Com- 
munication Policies? 

Data for this study were collected from both primary 
and secondary sources. Primary sources were principally of- 
ficial documents and speeches by Peruvian Presidents, minis- 
ters, and spokesmen for the military regime. Data collection 
has been hampered somewhat by the cultural and ideological 
biases which were found in literature on Peruvian mass media 
by both US and Latin American researchers. Data on Peru- 
vian mass media should be interpreted with caution because it 
remains scattered, conflicting, and sometimes  suspect. 

In taking all the above facts into account, the scope of 
this research must be limited to an examination of the devel- 
opment of communication policies under the Peruvian mili- 
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tary government. Considering that communication policies 
cannot be studied or understood as units isolated from the 
historical, political and socioeconomic systems in which they 
operate and are implemented, this study tries to provide the 
reader with a broader understanding of the development of 
communication policies under the Peruvian military regime. 
In order to do that this book is divided into six chapters: 1) 
Introduction; 2) Historical Background of Peruvian Mass 
Media; 3) fte Peruvian Revolution, Its Ideology and Goals 
in Relation to Mass Media; 4) fte Peruvian Communication 
Policies; 5) Discussion and Suggestions; and 6) After de Mili- 
tary Regime. 
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2 

 
History of the Peruvian mass  media 

 
fte purpose of this chapter is to present a brief historical back- 
ground of the growth and dissemination of Peruvian mass me- 
dia – newspapers, radio and television. ftis chapter, which 
is divided into three subsections, provides the reader with a 
general idea about the development of Peruvian mass media 
before and during the military regime. ftrough the summary 
of the early history presented in this section, the reader can 
verify ownership structure of the Peruvian mass media before 
the 1968 Revolution and how this ownership was strongly af- 
fected by subsequent Peruvian government policies. fte first 
part of this chapter is about newspapers, the second is about 
radio, and the last one is about television. 

 

Peruvian   newspapers 
 

El Mercurio Peruano was the country’s first newspaper. It 
was established in 1791 by a group of intellectuals. During the 
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independence period, many other journals were established 
with the same format and content as El Mercurio Peruano. 
However, they were short-lived ventures. Within the long tra- 
dition of Peruvian journalism, newspapers were always used 
by political groups or by members of the oligarchy in order 
to exert influence, in the election of candidates for example or 
exert pressure on the government. In most cases those news- 
papers were closed “when the candidates or groups that had 
inspired their establishment lost an election or when their cre- 
ators… died or lost interest”.1

 

One of the exceptions to the above case of short-lived 
newspaper is El Comercio.2 It was founded in May, 1839, by 
Manuel Amunatequi (Chilean) and Alejandro Villota (Argen- 
tinean). Forty years later, El Comercio was under the control of 
the Antonio Miró Quesada. 

fte growth and dissemination of the press, the elite me- 
dium, has been intense, and the circulation of newspapers has 

 
1 WEILL, ftomas E. et al, Area Handbook for Peru, Washington: For- 

eign Area Studies the American University, 1972, p. 169. 
2 Luis Peirano ET AL, Prensa: Apetura y Limites, Lima: Centro de Estu- 

dios y Promoción del Desarrollo (DESCO), 1976, p. 12-15. See also 
Juan Gargurevich, Mito y Verdad de los Diarios de Lima, Lima: Edito- 
rial Grafica Labor, 1972, p. 9. See also Helán Jaworski, “Towards a 
new Information Order: Rural Participation in the Peruvian Press”, in 
Development Dialogue, 1979, p. 130. Jaworski says that: “El Comercio 
employs more than 600 workers many of them working shifts in the 
different sections. Its daily edition is divided into two separate parts 
running into a total of 32 to 50 pages, rising to a total of 64 to 70 pages 
on Sundays and reaching 80 pages for advertising campaigns”. 
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doubled despite Peru’s three languages (Spanish, Quechua, 
and Aymara) and a high level of illiteracy. Peru has more than 
70 daily newspapers, but many of them are small and provin- 
cial papers with a limited circulation3, due to the low literacy 
rate of the Peruvian population4. See Table I in order to verify 
the growth of Peruvian population. 

Table I 
Growth of peruvian population 

 
Year Population in million 

1969 13.1 

1975 15.5 

1976 15.9 

1977 16.4 

1878 16.8 

1979 17,3 
 

Sources: Peru in Figures, Banco Continental, Peru: Lima. See also World 
Development Report, 1979, World Bank, August, 1979. Accord- 
ing to data on 2011, Peru has an estimated population about 
27,482,864 inhabitants 

 
3 HEnDERSOn, Gregory et al, Public Diplomacy and Political 

Change, Gregory Henderson, Ed., new York: Praeger Publishers, 
1973, p. 214-215. 

4 Peru’s population is made up of three main groups: Indians (about 50 
percent of the population), whites (13 percent), and mestizos (mixed 
white and Indian, 37 percent), plus small number of persons from Ja- 
pan, China and Africa. fte Indians speak Quechua or Aymara as their 
first language. 
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It is important to note that Peru is “a country that reads 
little and with a high illiteracy rate. fte national dailies, which 
are aimed exclusively at the middle classes, were mostly the 
property of small circles, of families in some instances”.5

 

It should be noted that before the 1968 Revolution, 
Peruvian newspapers (See Table II) were owned by a few 
wealthy individuals and their families: “One study shows 
that of the eight main dailies in Lima, two belongs to a group 
of a large farm owners; two are the properties of two inter- 
locked groups of merchants and industrialists; one belongs to 
a family that owns a large bank, cement factories, insurance 
companies, and a petroleum concern; and one belongs to a 
magnate of the fish-flour industry who also owns a chain of 
provincial newspapers and a number of specialized magazines. 
Some newspapers owners also own television networks and 
radio stations”.6

 

fte above situation started to be changed when, in 1971, 
two newspapers (Expreso and Extra) were expropriated by the 
State. After an experiment of three years of control of these 
two newspapers, General Velasco’s government promulgated, 
in July of 1974, a new “Press Law”, through which newspa- 
pers with nation-wide circulation was expropriated. By means 
of that law together with the regulation that promoted the 
“reform of enterprises”, the military government had the in- 
tention of promoting the socialization of the Peruvian press. 

 
5  JAWORSKI, Helán. 1979, p. 120. 
6     HEnDERSOn et al, 1973, p. 217. 
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ftis was done by establishing the principle of co-management 
in the largest Peruvian newspapers through which “the work- 
er’s right to participate in the ownership, management and 
benefits of enterprises was recognized.7 ftus, newspapers were 
transferred to the existent organizations of the population8, 
with the distribution as follows: 

 

El Comercio to the rural organizations; La 
Prensa to the work communities; Correo 
to the professional associations; Ojo to 
the cultural organizations; Expresso to the 
educational bodies; and Ultima Hora to 
the service organizations (an ambiguous, 
generic term that comprised banking, first- 
and second-degree cooperatives and social 
property enterprises). fte government kept 
El Peruano as its gazette or official daily, lim- 
ited strictly to legal and administrative in- 
formation, and converted La Cronica into a 
government newspaper, entirely subsidized 
and without advertising.9

 

 
 
 
 

 
7   JAWORSKI, 1979, p. 124. 
8 ORTEGA, Carlos and ROMERO, Carlos, Communication Policies 

in Peru, UnESCO, 1977, p. 31. 
9   JAWORSKI, 1979, p. 123. 
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TABLE II 
Ownership of Newspapers in Peru 

(before  and  after expropriation) 

 
 

It was property of 
 

Name of the Newspaper 

It was distributed with 

the following organized 

groups of the society 

Miró Queda’s family El Comercio Rural organizations 

Luis Banchero’s group Correo Professional groups 

Luis Banchero’s group Ojo Cultural organizations 

Ulloa’s group Expresso and Extra Educational bodies 

Prado’s family La Cronica and La Tercera Government 

Beltran’s group La Prensa Work communities 

Beltran’s group Ultima Hora Services organizations 

 

Sources: Jaworski, 1979, p. 123; Peirano, 1976, p. 19; Ortega and Rome- 
ro, 1977, p. 33-34. 

 

fte intentions of General Velasco’s government behind 
the socialization of the newspapers in Peru have been the target 
of many conflicting hypotheses. Some critics have pointed out 
that one of his major intentions was to stifle criticism against 
the government’s economic and social programs which had 
affected oligarchy interests directly, as well as the interests of 
foreign groups to which the elite was linked. fte argument 
is based on countless factors; one of the most common is the 
fact that even socialized newspapers did not have complete 
autonomy, because the government exerted direct control by 
means of censorship to silence the oppositions, and by nam- 
ing the members of the board of directors of the newspapers. 
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On the other hand, other scholars have raised some points 
in defense of Velasco’s good will. Helán Jaworski, for instance, 
is one who defends Velasco’s press reform toward press social- 
ization. He says that: 

Socialization had not been carried out in or- 
der to “silence the opposition”, as the oppo- 
sition claimed. fte President received con- 
stant complaints from ministers and head of 
public bodies about the criticisms they had 
received during the first year of socialization. 
nonetheless he [Velasco] kept on going for- 
ward. He [Velasco] knew what he wanted: 
A real transfer of power, as proposed by his 
government, in order to implement a “social 
democracy of full participation.”10

 

 

With the transformation of the communication me- 
dia structures would be given to the people the right to be 
well informed and to take part in the news-making process, 
through their organizations. However, one can assume that 
Velasco’s intentions were not completely carried out, because 
in July 1978, during the second stage of the Peruvian Revolu- 
tion, President Morales Bermudez enacted another decree law, 
which contributed to opening the road to the return of those 
newspapers to their former owners. 

In short, that decree allowed that the capital of the news- 
paper enterprises may be acquired: up to 25 percent by the for- 

 

10  JAWORSKI, 1979, p. 133-134. 
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mer proprietors who were expropriated; another 25 percent by 
the workers on the dailies; and the remaining 50 percent to be 
sold on the stock exchange, in such a way that no one person 
should acquire more than 5 percent.11

 

One of the main reasons for this shift was the fact that 
the method through which the government tried to socialize 
the major newspapers was not working because “the popular 
organizations were not ready to accept their  responsibility”.12

 

However, it was not the only reason. One can assume 
that the method of socialization of the newspapers was not 
working very well due to the increase of control exerted by 
the government. For instance, on August 29th, 1975, when 
General Velasco was replaced by General Morales Bermudez 
as President of the country, the national Information System 
(SInADI) was controlling not only the expropriated news- 
papers, but also radio and TV stations, whose directors were 
being appointed by the Central Information Office (OCI) – 
the executive branch of SInADI, which will be separately dis- 
cussed in the section number four. In addition, one can recall 
internal economic changes as complementary  reasons: 

 

In the 1968-1974 periods Peru experienced 
rapid economic growth and price stability. 
Most of the social reforms were carried out 
during this period – e.g. reforms in land 
tenure, industry, mining, fishing,  educa- 

 
11  JAWORSKI, 1979, p.125. 
12   Ibid, 1979, p. 124. 
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Peruvian radio 

tion, [press]. fte years 1975-1980 are 
characterized by substantial difficulties. In- 
flation has been growing constantly and at 
the same time the economy stagnated, and 
in the later years a considerable economic 
recession took place.13

 

 

fte first Peruvian radio station, Peruvian Broadcast 
Company, was inaugurated in June 20, 1925, by President 
Augusto Bernardino Leguía.14 According to Juan Gargurev- 
ich15, this station, which had its name changed to Radio na- 
cional, was established by Cesar Coloma, Fernando Carbajal, 
Santiago Acuna, Paul Vidmer, and Henry Ford. Gargurevich 
also points out that not until 1935 were other radio stations 
established in Peru. 

Since the establishment of the second radio station in 
1935, the growth and dissemination of sound broadcast (ra- 
dio) was intense in Peru. According to figures for 1979, there 
were 222 radio stations throughout the Peruvian territory, 
where there are also about 3.5 million radio receivers serving 

 

13 BAER, Werner, and FUGUEROA, Adolfo, Equity and State Enterpris- 
es: Reflections Based on the Cases of Brazil and Peru, unpublished paper, 
no date, p. 16. 

14 Augusto Bernardino Leguía was known as a paternal dictator. He was 
President of Peru during 1908-1912 and 1919-1930. In his second 
term in office Leguía promulgated, in 1920, a new Constitution. 

15 GARGUREVICH, Juan, Introduction a La Historia de los Medios de 
Comunicación em El Peru, Lima: Editorial Horizonte, 1977, p. 106- 
107. 
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more than 17 million people 16 (See Table III in order to see 
the distribution and concentration of radio stations in Peru). 
Despite the large number of radio stations in Peru, only three 
stations have had an audience of significant proportions. Ra- 
dio nacional is one of the most listened to stations in Peru. 

Table III 
Distribution and Concentration of TV 

and Radio Stations in Peru 
(Situation in 1968) 

 
Radio Stations Radio Stations 

Type of 

station 

 
Lima 

Location 

Provinces 
Total % 

 
Lima 

Location 

Provinces 
Total % 

State 01 04 05 2 01 - 01 5 

Cultural – 08 08 3 01 - 01 5 

Commer- 

cial/private 
 

34 
 

175 
 

209 
 

95 
 

04 
 

3 
 

17 
 

90 

Total 35 187 222 100 06 3 19 100 
 

Sources: Ortega and Romero, 1977, p. 36-37; Gargurevich, 1977, p. 
36-37; Gargurevich, 1977, p.121; and Luis Rocca Torres, 
1975, p. 29; According to official data for 2011, the num- 
ber of radio stations has grown to 859. fte number of radio 
receivers in 2011reached a total of 6,650,000 which gives 
an average of 240 appliances for each group of 1,000 people. 

 

16 It should be noted that according to Domenico Serafini’s report on 
Peru, “Broadcasting in South America: Business and Modernization 
is the Future, Politics is Present”, published in Television/Radio Age 
International, September 1979, p. A40-A42: “Lima has 38 stations 
– 34 AM and four FM. fte government-owned Radio nacional de 
Peru operated 15 radio stations, of which eight are cultural and 12 are 
shortwave stations. Only three, however, have significant  audiences”. 
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Generally speaking one can say that the manners in 
which the first Peruvian radio stations were established does 
not differ from the way they were established throughout 
the Latin American countries. According to Elihu Katz and 
George Wedell: 

 

Radio Broadcasting in Peru, however, rath- 
er than being established under cultural 
auspices, was from its inception a tinker’s 
trade. […] fte stations were openly com- 
mercial in those early days, and govern- 
ment control was minimal. Since in South 
and Central America business were often 
owned and operated by local oligarchies, 
the ownership of broadcasting also came 
to be concentrated in the hands of a few 
rich families and partnerships. networks of 
radio stations were built up, the largest of 
which survive to this days.17

 

 

fte above situation was possible due to the fact that 
before the 1968 revolution, the government had acted “as a 
mere issuer of licenses and supervisor of technical aspects”.18 

In addition, there was not a guiding state policy, and this was 
responsible among other things for the concentration of own- 
ership in the hands of a few persons or corporations.19

 

 

17 KATZ and WEDELL, 1977, p.71. 
18  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 37. 
19   Ibid, 1977, p.37. 
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Summarizing, one can say that, before the 1968 mili- 
tary takeover, the sector of the radio broadcast presented had, 
among others, the following  characteristics: 

a) ftere were 222 radio stations in the country and 
only 5 of them were state-owned; 

b) ftere was not regulation to control program con- 
tent or amount of time reserved to advertising; 

c) ftere was a high index of imported programs, princi- 
pally “radio dramas” (radio soap operas) and music; 

d) Radio broadcasting was the most important vehicle 
of communication because it could reach most of 
the population; 

e) Because of the high illiteracy rate, a large portion of 
the population was dependent on radio for news; 
and, 

f) ) ftere was a concentration of radio stations on 
the urban coastal area of the country.20

 

After the 1968 revolution, the military government intro- 
duced radical changes into the Peruvian radio broadcast sector 
when it enacted the Telecommunications Law in 1971. It should 
be noted that this law will be separately discussed in chapter 
four. In short, after the promulgation of the Telecommunica- 
tions Law the government ordered expropriation of 25 percent 

 
20 GARGUREVICH, 1977, p. 118. See also WEIL, ftomas E. et al, 

1972, p. 171. 
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of the shares of more than a dozen radio stations and announced 
that, under the law, broadcasts would have a social significance 
and would be placed at the service of the public interest.21

 

With the expropriation of the equity of certain radio sta- 
tions the military regime changed the ownership structure of 
the Peruvian radio broadcast, and increased its participation 
on this sector: 

In 1971, the State controlled only 2 percent 
of the sound broadcasting stations; but this 
percentage has now reached [1977] 20 per- 
cent of which 15 percent are associate State 
stations and 5 percent State stations.22

 

 

Moreover, one can point out as important changes the 
facts that the telecommunications Law determined: a reduc- 
tion of imported radio programs; a reduction of time reserved 
to advertising; an increase of the time allocated to the broad- 
casting of Peruvian cultural/educational programs ; and re- 
served the ownership of radio station only for Peruvian born. 
Another point that must be considered as relevant is the fact 
that by means of the Telecommunications Law the military 
regime created conditions for exerting direct control over the 
program contents at the same time that it established that 
“educational programs were to be subject to the control and 
approval of the Ministry of Education”.23

 

 

21  WEIL et al, 1972, p. 156. 
22  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 50. 
23  WEIL et AL, 1972, p. 156-173. 
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As will be seen in the following subsection, the changes 
introduced by the military regime on the television sector were 
more radical than those introduced in the radio broadcasting 
sector. 

 

Peruvian television 
 

Peruvian television was established on January 17, 1958, 
as result of an agreement between the Peruvian Ministry of 
Education and UnESCO. Established during President 
Manuel Prado’s (1956-1962) term in office24, the first Peru- 
vian TV-station was an “educational experiment inspired by 
UnESCO”25, broadcasting over channel 7. According to Katz 
and Wedell the Peru/UnESCO’s TV-educational experiment 
“was rapidly and all but silenced by largest entrepreneurs 
in radio broadcasting who opened commercial stations in 
Lima”26. It I important to note that, in the same year (1958) 
that the TV-educational experiment was established, a com- 
mercial television station, “Televisora America” (the second 
Peruvian TV-station), was broadcasting over channel 4, “using 
the 525/60 standard system M”27. Like other Latin America 

 

24 Juan Gargurevich Regal, “El Estado y la Television – Peru”, in Nueva 
Politica, Vol. 1, nº 3 (July-Sept., 1976), p. 128. 

25  KATZ and WEDELL, 1977, p. 10. 
26   Ibid, 1977, p. 10. 
27 SERAFInI, 1979, p. A42. In addition, Ortega and Romero, 1977, 

classified the Peruvian television in relation to the number of stations 
distribution in Peru’s territory. ftey indicate that: “of a total of fifty 
[TV] stations (broadcasting and repeaters stations) seventeen located 
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countries, Peruvian commercial television was established and 
based on the United States model. In addition, it was “char- 
acterized by (1) private ownership and heavy concentration 
of media wealth in the hands of a few, (2) too many urban- 
centered local stations, and (3) dependence on advertising”.28

 

Summarizing, one can say that before the 1968 military 
revolution, Peruvian television had, among others, the follow- 
ing characteristics: 

a) Like newspapers and radio stations, Peruvian televi- 
sion channels’ ownership was also in the hands of a 
few groups. ftat is, before 1968, “five families con- 
trolled more than 13 of the 19 television channels”29 

(See concentration of ownership on Table IV); 

b) By 1968 the government controlled only five per- 
cent of the Peruvian TV-stations (see Table III); 

c) Peruvian television was used as a political tool not 
only by political parties, but also by Peruvian eco- 
nomic elites, who were associated with foreign cor- 
porations, in order to exert pressure to obtain favors 
and maintain the status quo; 

 
 

in Lima so that 34 percent are in the capital and 66 percent in the 
provinces. fte televisions services operate in sixteen of the twenty- 
three departments, i.e., 70 percent of the departments have this ser- 
vice.” 

28 LEE, Chi-Chuan), Media Imperialism Reconsidered, Beverly Hills, CA: 
Sage Publications, 1980, p. 93. 

29   Ibid, 1980, p. 94. 
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d) fte government was confined to oversee technical 
conditions to be followed by the concessionaires of 
TV channels; 

e) ftere was not any regulation related to program 
content or limitation of time reserved to advertis- 
ing; and 

f) ) ftere was a high  index  of imported-canned-
pro- grams, principally from the United States. 

 
 

Table IV 
Ownership of Television and Radio Stations in Peru 

(Before  expropriation) 
Power Group Company Title TV Radio Total 

Cavero’s family Cadena nacional SA 
Empresa Radiodifusora Victoria SA 
Radio Selecta 

 
- 

 
26 

 
26 

Delgado’s 
family 

Radio Tele SA 
Panamericana Television S.A. e CRU 

 
07 

 
07 

 
14 

Belmont’s 
group & family 

Bego Television S.A. 
(channel 11) 

Radio Atalaya, 
Radio 1160 e 
Radio Excelsior 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
03 

 
 
 

 
04 

Gonzalez-Um- 
bert’s group 

Cia. Peruana de Radiodifusión S.A. 
Radio Continental S.A. 
e Emissoras nacionales S.A. 

 

 
05 

 

 
05 

 

 
10 

 

Sources: Ortega and Romero, 1977, p. 38; and Juan Gargurevich, 1976, 
p. 132. It should be noted that both sources present similar table 
to the above one. 
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fte above situation began to be changed when “fte 
revolutionary Government, under an elaborate and ambitious 
General Law of Telecommunications formulated in 1971, has 
expropriated major ownership of private television but ac- 
complished very little in the way of harnessing the media to 
the revolutionary causes.30

 

With the expropriation of “51 percent of the equity of 
any television stations”31, the military regime promoted a radi- 
cal change on the ownership structure of Peruvian television, 
and at the same time it increased its participation on this sec- 
tor of mass media communication: 

 

While in 1971 the State controlled only 5 
percent of the television stations, following 
the application of the General Telecommu- 
nications Law the State controls 95 percent 
of the stations directly and the remaining 
educational stations (5 percent) indirect- 
ly, so that we [Carlos Ortega and Carlos 
Romero] can assert that at the present time 
[1977] the State has total control of televi- 
sion broadcasting.32

 

 

Moreover, one can point out as important changes the 
facts that through the General Law of Telecommunications, 

 
30   LEE, 1980, p. 94. 
31  WEIl et Aa, 1972, p. 125. 
32  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 50. 

 

149 



 

 

 
 

 

Sérgio Mattos 
 
 
 

which will be separately discussed on the chapter four, the 
military government: regulated the ownership structure of 
Peruvian TV stations, establishing three categories for TV- 
broadcasting, that is, TV – stations can be State-owned, 
State-associated, or private. fte Velasco’s regime also deter- 
mined an increase on the production and transmission of 
local programs, limiting the imported ones. fte advertis- 
ing time was also limited to 20 percent of the total number 
of hours broadcast per day.33 Other effects of the military 
regime on TV broadcasting will be shown in chapter four, 
where the creation and establishment of laws and regulatory 
agencies will be discussed. 

In concluding this subsection, one can say that since its 
establishment in 1958, Peruvian television has shown contin- 
ual growth. According to figures for 1979, there are 600,000 
TV-sets in Peru. ftis represents 34 sets per 1,000 people.34 In 
addition, Domenico Serafini claims that “television is one of 
Peru’s fastest growing industries”, and that “public investment 
in communication during the 1975-1978 period amounted 

 

 
33 See ORTEGA and ROMERO, 1977; WEIl et al, 1972/ KATZ and 

WEDELl, 1977; and, Gargurevich, 1977. 
34 “World TV Set Count”, in Television/Radio Age International, Septem- 

ber, 1979, p. A81. In addition, see Domenico Serafini, p. A42, in the 
same issue, because he says that only “345,500 TV-sets are in use in- 
cluding 270,000 in Lima”. According to Serafini’s data, there are only 
“20 sets per 1,000 people” in Peru. According to statistical data to 
2011 the situation changed: there are 3.06 million TV sets which gives 
an average of 113.3 for each group of 1,000 people. 

 
 

150 



 

 

 
 

 

Communication policies under The peruvian military government (1968-1980) 
 
 
 

to $100 million.35 Serafini also summarizes the state of televi- 
sion in Peru in this way: 

 

Today [1979] there are four operating TV 
stations in the country. Channel 7, Em- 
presa nacional de Radiodiofución del Peru 
(EnRAD) is noncommercial and is oper- 
ated by the Ministry of Education in Lima, 
the capital and the country’s largest city. 
fte government… [Also] holds 66 percent 
of the capital of Telecentro, a joint venture 
established in 1973 to control the produc- 
tion and purchase of all television pro- 
grams. Panamerican Television (Channel 5) 
with stations in nine cities is Peru’s largest 
TV network, followed by Channel 4, with 
seven TV repeaters. Radio Continental TV 
(Channel 6) operates from Arequipa and 
utilizes two repeaters.36

 

 
 
 
 

35 SERAFInI, 1979, p. A42. It should be noted that in the same Page, 
Serafini also says that: “television stations broadcast on the average 14 
hours daily and, indeed, have a strong appeal to Peruvians. It is not 
unusual to find TV antennas protruding in the midst of financially 
depressed areas. For many, television is also a useful investment, since 
it is an accepted practice for owners to charge less than five cents (U.S.) 
to watch nightly TV”. 

36  Ibid, 1979, p. A42. 
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3 

 
The Peruvian Revolution, its Ideology and Goals 

in relation to Mass Media 

 
To understand the Peruvian communication policies, through 
which the State exerted direct control and promoted radical 
reforms on mass media, one must understand the Peruvian 
military ideology and the Plan of the Revolutionary Govern- 
ment. fte ideology and the Plan of the military dictatorship 
(1968-1980) provided them with the necessary mechanisms 
to increase State control and to impose its reforms on the so- 
cioeconomic, political, and cultural system of the country. 
ftis chapter presents in a general way the Peruvian military 
ideology and the Plan of the Revolutionary Government, pay- 
ing particular attention to the points which are related to mass 
media  communications. 
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The ideological foundations 
 

Most of the philosophy which guided the Peruvian Mili- 
tary government was an intellectual result of the Center for 
Higher Military Studies (CAEM), which is “referred to as 
the fountainhead of the thought that produced the Peruvian 
Revolution”.1 In CAEM, the students were taught that there is 
a direct relation between internal security and the promotion 
of national development. It should be noted that: “originally 
devoted to traditional military subjects, CAEM’s curriculum 
has expanded in recent years to include extensive study of 
Peru’s development problems and the military’s role in their 
solution. Economic planning and national integration min- 
gled with more traditional military instruction in discipline, 
honor,  duty,  efficiency, and participation”.2

 

A reason for this shift, it can be inferred, was the USA 
military policy toward Latin America during early 60’s. Ac- 
cording to Alfred Stepan, that policy encouraged “the Latin 
American militaries to assume as their primary role counter- 

 
 

 
1   HEnDERSOn, 1973, p. 206. 
2   HEnDERSOn, 1973, p. 206. In addition, ftomas Weil et al, 1972, 

p. 355, say that: “fte CAEM has made valuable contributions to the 
development of the country through studies involving the settlement 
of the central selva and sociological economic studies if the country’s 
various zones… fte army’s highest technical school was the Superior 
War School (the Peruvian general staff College), which had been grad- 
uating classes since 1935.” 
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insurgency programs, civic-action and nation-building tasks”.3 

As a result of the United States military policy toward Latin 
American countries, the military institutions began to study 
such question: “as the social and political conditions facilitating 
the growth of revolutionary protest and to develop doctrines 
and training techniques to prevent or crush insurgent move- 
ments. As a result, these highly professionalized armies became 
much more concerned with political problems”.4 As an example 
of this, Stepan points out the Brazilian and Peruvian armies. 

It can be assumed that the Revolution of 1968 was a di- 
rect result of the Peruvian military studies involving the social 
and political conditions of the country. fte Revolutionary 
leaders had a program of social and economic reforms, such as 
“fte change of the liberal economic system towards one with 
State intervention.”5 Werner Baer and Adolfo Figueroa explain 
that the logic adopted by the military regime’s policies 

 

Was that income distribution depends 
upon the distribution of property among 
individuals. Due to the high concentration 
of the means of production, a basic change 
in the distribution of income would come 
from a change in the property structure. 
In addition, the military government con- 

3 STEPAn, Alfred, “fte new Professionalism of Internal Warfare and 
Military Role Expansion”, in Authoritarian Brazil, Alfred Stepan, ed., 
new Haven and London: Yale University Press, 1973, p. 52 

4    Ibid, 1973, p. 50. 
5  BAER, Werner, and FIGUEROA, Adolfo, no date, p. 6. 
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sidered that capitalism in Peru had failed 
to bring social progress and, therefore, the 
economic system should be changed to a 
more pluralistic economy, with other forms 
of ownership besides private property. 6

 

 

Ortega and Romero argue that the Peruvian Revolution 
was an independent movement to promote a socioeconomic 
reform, in order to increase the social participation of Peru- 
vians “in the exercise of social power within a truly sovereign 
national  community”.7

 

Ortega and Romero say also that “the Peruvian Revolu- 
tion is nationalist and Independent and doctrinally takes its 
stand on a Revolutionary Humanism explicitly opposed alike 
to systems of social exploitation and to those of totalitarian 
and dogmatic nature. It therefore rejects both the capitalist 
and communist systems”.8

 

Summarizing, one can say that the 1968 Peruvian Revolu- 
tion was based on a high-toned spirit of nationalism, Indepen- 
dence, and Humanism. ftat is, the military leaders tried to use: 

a) Nationalism, to defend the sovereignty of Peru, pro- 
moting not only national development and national 
security but also Peruvian culture, values, traditions, 
and creativity; 

 
6  BAER, Werner, and figueroa, Adolfo, no date, p.7. 
7   ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 63-64. 
8    Ibid, 1977, p. 64. 
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b) Independence, to eliminate all form of political, 
economic, or military dependence; and, 

c) Humanism, to construct a new society, promoting 
social participation, solidarity, and justice, through 
the rejection of all forms of exploitation, domina- 
tion, and oligarchy.9 

Ortega and Romero say that: 
 

fte Peruvian Revolution lays down as its 
final objective the construction of a social 
democracy with full participation whose 
essential elements are as follows: a) A par- 
ticipatory political system grounded in the 
masses. b) A pluralist economic system 
based on a priority sector of social owner- 
ship; c) A social system upheld by a com- 
bination of components and moral values 
stressing justice, freedom, work, participa- 
tion, solidarity, creativity, integrity and re- 
spect for human dignity.10

 

 

How can these three main values (nationalism, Indepen- 
dence, and Humanism) of the Peruvian Revolution be related 
to the changes wrought by the military regime in the area of 
mass media? As it will be shown throughout this study, the 
military regime tried not only to nationalize the Peruvian mass 

 

9   ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 63-66. 
10  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 66. 
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media but also to make it independent from foreign connec- 
tions and from oligarchic exploitation (by limiting the import- 
ed programs, and by expropriating ownership of mass media, 
etc.). In relation to the third value, Humanism, one can claim 
that the military regime recognized, among other things, the 
worker’s right to participate in the ownership, management, 
and benefits of mass media. In short, “the determination of 
the government to bring its ideas and aspirations to all sectors 
of the society was reflected in a number of measures adopted 
to extend controls over the mass media.”11

 

 

The plan for  communications 
 

ftis subsection introduces an overview of the objectives 
of the Peruvian Revolutionary Government for communica- 
tions by quoting chapter 24 of the “Plan of the Revolutionary 
Military Government” (Plan del Gobierno Revolucionario de 
la Fuerza Armada, or El Plan Inca), which describes the former 
situation, outlines the objectives of the revolution regarding 
mass media, and defines the actions which should be taken: 

 

24. Freedom of the Press 

 
(a) Situation. (1) ftere is no press freedom 
in the country but only publishers’ free- 
dom. (2) fte organs of the press are the 
property of powerful families and groups. 

 

11  WEIL et al, 1972, p. 156 
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(3) news is abridged, suppressed or stressed 
in accordance with the interests of the own- 
ers of the press organs. (4)fte morality and 
honor of person and institutions are at- 
tacked with impunity. (5) Foreigners are 
permitted to own and operate organs if the 
press. 

 
(b) Objectives. (1) An authentically free 
press which will guarantee to all Peruvians 
the expression of their ideas and respect 
personal honor and public morality. (2) 
fte organs of the press will be exclusively 
in the hands of representative organizations 
of the new society. 

 
(c) Action. (1) Peruvianize the press. (2) 
Ensure the responsible and free expression 
of ideas. (3) Guarantee respect for persons 
and institutions. (4) Promote the training 
and further training of journalists with a 
new mentality. (5) Place the organs of the 
pres in the hands of the representative or- 
gans of the new society.12

 

 

 
12 Plan Del Gobierno Revolucionario de La Fuerza Armada, cometé de 

Asesoramiento de La Presidencia, Ed., Lima: Editora Universo, 1974, 
Chapter 24. See also ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 29-30. 
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As can be observed, the Inca Plan seems to have foreseen 
the expropriation of newspapers, at least on the official version 
of the Plan, which was only divulged in 1974. Juan Gargurev- 
ich says that there are doubts in relation to the origin of the 
version of the Plan known in 1974. He says this because the 
Plan seems to have been rewritten to adjust it to the political 
moment in which the Plan was revealed. Gargurevich also ar- 
gues that President Velasco only revealed the existence of the 
Inca Plan when revolutionary euphoria was in its highest lev- 
el. According to Gargurevich, Velasco had said that the Inca 
Plan had been elaborated by the original group that withdrew 
President Fernando Belaúnde in 1968, but it was not revealed 
before for strategic reasons.13

 

Despite this, the Inca Plan is considered one of the most 
important documents of the 1968 Revolution because most, 
if not all policies of the military government, were derived 
from it, including the communication policies. According to 
Luis Rocca Torres14, all Peruvian laws related to communica- 
tion sectors were enacted in accordance with the Plan of the 
Revolutionary  Military Government. 

It is important to say that, according to that Plan, the 
communication sectors have the following objectives: “To de- 
velop, under State control, a system of communications to 
ensure the social and economic development of the country, 

 
13 GARGUREVICH, Juan, 1977, p. 84-85. 
14 TORRES, 1975, p. 55-58. See also ORTEGA and ROMERO, 1977, 

p. 39-41. 
 

160 



 

 

 
 

 

Communication policies under The peruvian military government (1968-1980) 
 

 

contribute to integration and guarantee national defense”.15 

ftus, one can say that the Peruvian model of mass media 
is an attempt to adopt the communication systems to the ob- 
jectives of a military government, objectives based on concern 
for improving specific conditions of the country. As Katz and 
Wedell point out: 

 

ftey wanted to expel the multinational 
companies as quickly as possible, to speed 
land reform and to improve transportation, 
to give workers policymaking and profit- 
sharing roles in the industry and commerce, 
and to incorporate the Indians (46 percent 
of the population) socially and culturally 
into the mainstream of the society. 

[…] 

Following the coup of 1968, he military 
junta acted for the first time in the name of 
the lower classes and the indigenous popu- 
lation rather than the elite and the Europe- 
ans. It proclaimed a socialist policy of na- 
tionalization, rapid modernization, and the 
mobilization of the heretofore unintegrated 
majority for political participation.16

 

 

 
15   TORRES, 1975, p. 56. 
16 KATZ and WEDELL, ps. 15 and 31. 
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4 

 
The Peruvian Communication Policies 

 
fte Peruvian military communication policies implemented 
between 1968 and 1980 are the reflection of changes that took 
place in other areas of economic, social, and cultural policies. 
Despite the fact that the military communication policies have 
been important to the Peruvian mass media, they have been 
the object of limited attention. fte military regime’s commu- 
nication policies were important to the Peruvian mass media, 
because the 1968 government stimulated structural changes 
in the sector of mass media communications. Peruvian mass 
media were directly affected by the institutions (e.g., the Min- 
istry of Communications, and the national Information Sys- 
tem – SInADI) established by the 1968 Revolution, as well as 
by the regulations passed (e.g., Press and Telecommunications 
Law) during the military regime. 

It can also be said that the military regime’s communica- 
tion policies were important because they were, at least ap- 
parently, consonant with General Velasco’s socialist policies of 
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nationalization and transfer of power in order to promote na- 
tional development and full participation of the unintegrated 
majority of Peruvian population. By contrast, before the 1968 
Revolution,  communication  policies were 

 

A collection of unconnected dispositions 
many of which were mutually incompatible 
because the legislation was almost always in 
response to the exigencies of particular in- 
terests and not to a communications policy 
consonant with national interests and with 
the concepts of development planning.1

 

 

At this point, it is important to be said that, according to 
UnESCO’s definition, “a national communication policy is a 
set of prescriptions and norms laid down to guide the behav- 
ior of communication institutions in a country”.2

 

Taking the above things into account, this section will 
briefly discuss some of the laws enacted by the revolution- 
ary government. ftis chapter also describes some of the main 
institutions which were established by the military regime to 
regulate, operate, and/or create the basic infrastructure for 
the achievement of each one if the specific goals of the 1968 
revolution. fterefore this chapter is divided in four sections: 
1) fte Press Law; 2) fte Ministry of Transport and Commu- 

1   ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 35. 
2 Ibid., 1977, p. 9. See also “Report of Meeting of Experts on Com- 

munication Policies and Planning in Latin America, Bogotá, 4-13 July, 
1974”, UnESCO (COM/74/Conf.617/4). 
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nications; 3) fte General Telecommunications Law; and, 4) 
fte national Information System – SInADI. 

 

The press law 
 

fte first Press Law of the Peruvian military regime was 
promulgated on December 30, 1969 (Decree Law nº 18075).3 

Its principal effect on the press was the limitation of freedom 
of expression in newspapers and magazines. ftat law stim- 
ulated the “self-censorship among editors and publishers.” 
ftomas E. Weil says that: 

 

A “freedom of the press” statute articulated 
the intention of the government to estab- 
lish the limits of publishable criticism or, in 
the words of President Velasco, to punish 
“reactionary papers which fill their papers 
with lies and insinuations.” fte law stated 
that the only restrictions were “respect for 
the law, truth and morality, the demands 
of national security, and defense, and the 
safeguard of personal and family honor and 
privacy.” 4

 

 

In addition, Weil says also that whatever articles were con- 
sidered “abusive to the armed forces” were subject to censor- 

 
3   PEIRAnO et al, 1976, p.XII 
4 WEIL et al, 1972, p.214. 
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ship. As an example of this, he cites that Lima’s most popular 
magazine, Caretas “was seized and the editor exiled” because 
it had printed the fact that the military people “had received a 
30 percent pay increase while wages elsewhere were frozen.”5

 

Due to the Press Law of 1969, the Velasco’s regime un- 
derwent internal and external pressure: internally, from the 
economic elite, which was owner of mass media; externally, 
e.g., from the “Inter-American Press Association [IAPA]… 
an association of newspaper owners and editors, founded in 
1926”, which has as one of its “principal activities… a yearly 
review of press freedom in Latin America”. 6 Replying to the 
IAPA criticism of the Press Law, General Velasco stated that: 

 

fte enactment of the Statute of Press Lib- 
erty is a sovereign act for which no Govern- 
ment has to give an explanation to a foreign 
organism, and even less to the Inter-Amer- 
ican Press Association, given that this is an 
entity that defends the interests of compa- 
nies, and not the genuine liberty of expres- 
sion as this is considered by the popular 
classes of America.7

 

 

5 WEIL et al, 1972, p.214. 
6 Luis Ramiro Beltrán S., and Elizabeth Fox de Cardona, “Latin Amer- 

ica and the United States: Flaws in the Free Flow of Information”, 
in National Sovereignty and International Communication, Kaarle nor- 
denstreng and Herbert I. Schiller, eds., new Jersey: Ablex Publishing 
Corporation, 1979, p.53. 

7    Ibid, 1979, p.53. 
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It can be assumed that by means of the 1969 Press Law 
the government tried to exert control on the press, stifling 
criticism. ftrough the 1974 Press Law, the government tried 
to shape Peruvian Press, opting for its socialization in order to 
fit with the new model of the Peruvian society.8 fte second 
Press Law of the military government was promulgated on 
July 26, 1974, by Decree Law nº 20680. According to Or- 
tega and Romero, that new Press Law established two mains 
points 

 

(a)fte expropriation of all newspapers 
with nation- wide circulation for reasons 
of public (social) utility and necessity; (b) 
the transfer within one year to be counted 
from the date of the Law, of the aforesaid 
newspapers to the organized sector of the 
population, 26 July 1975 being set as the 
final date for this transfer. At the time of 

8 In addition, it is important, at this point, to know what were Peru- 
vian journalists’ and newspapers editors’ opinions regarding the 1974 
Press Law. According to Rita Atwood (“Communication Research in 
Latin America: Cultural and Conceptual Dilemmas”, paper prepared 
for the Intercultural Division, International Communication Associa- 
tion Convention, Acapulco, Mexico, May 1980, p. 20), an American 
researcher “conduct a series of interviews with numerous journalists, 
newspaper editors, and press representatives from Peru in 1976 and 
1977 in order to present their opinions regarding the Peruvian Press 
Law of 1974. fte picture that emerges from the various comments 
of the actor-respondents is one of a media system dedicated to goals 
of national development and adhering to principles of educating and 
informing the public.” 
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concluding this manuscript [1977], the 
transfer has already been started with the 
election by the basic sectors of the popula- 
tion of the numbers of the civil associations 
with representatives on the directorates of 
the newspaper companies. fte process of 
transfer will be completed when the manag- 
ing editors of each of the daily newspapers 
with nation-wide circulation are elected by 
the mass of the association’s members.9

 

 

Without any doubt, the military regime’s communi- 
cation policies in regard to newspaper had “imposed ex- 
perimental methods which may indicate the need for later 
reorganization.”10 It is important to note that according to 
Helán Jaworski during the last 6 years (1974-1980), the eight 
daily Peruvian newspapers with nation-wide circulation had 
their ownership structure changed three times: “From private 
families to people’s organizations”; “from a socialized press to 
State Control and back to the past”. Jaworski (who himself 
participated in the Peruvian-press- experiment as manager of 
the El Comercio, between 1975 and 1976) provides us with his 
criticism regarding the Peruvian social experiment with news- 
papers. He says that: 

 

fte participation of the people in the press 
is possible and desirable. In the first place, 

9   ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 31. 
10   Ibid., 1977, p.33. 
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certainly, there should be participation by 
the workers themselves. ftis should be, as 
it started to be in Peru, in the ownership, 
management and benefits of the enterprise. 
And not through shareholders, which al- 
lows constant manipulation of the capital 
by the majority holders. ftere must be ef- 
fective participation from the bottom in 
all the decisions which concern the public 
interest….Participation thereafter implies 
other things. It does not mean admission to 
an existing structure, but co-responsibility 
in its formulation…. Structural reform in 
the area of information cannot be taken in 
isolation. It has to fit into a receptive social 
setting. As has been shown, in Peru there 
was effective representative support for 
earlier reforms: on the land, in business, 
in education and advertising… Reform of 
information suggests something more than 
transforming the conditions of ownership 
and management. ftinking about Another 
Information and active participation by the 
people also means a change of mentality by 
the professionals.11

 

 
 

 
11  JAWORSKI, 1979, p. 144. 
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The Ministry of Transport and Communications 
 

According to Ortega and Romero12, the Ministry of 
Transport and Communications was created by Decree Law 
nº17271, on December 3, 1968. It was one of the first steps 
of the military government in order to establish a legal and 
administrative structure for the communications sectors. After 
the creation of the Ministry of Transport and Communications, 
the military government promulgated on 21 March 1969, the 
Organic Law of the Transport and Communications Sectors, 
creating the Directorate-General of Communications.13 It was 
created in order to control the communications subsectors, 
such as: EnTEL-Peru (national Telecommunications Corpo- 
ration of Peru), and InICTEL (national Telecommunications 
Research and Training Institute). According to Ortega and 
Romero the EnTEL and InICTEL were created in order to 

 

Achieve the objectives of the nationaliza- 
tion the public telecommunications servic- 
es [e.g., telephone services] and their con- 
solidation into an efficient, dependable and 
economical system to be exclusive property 
of the State and to cover the entire national 

 
12  ORTEGA and ROMERO, 1977, p.41. 
13 Ibid, 1977, p.42. See also Luis Rocca Torres, 1975, p. 64. It should 

be noted that Ortega and Romero (p.42) say that: “fte Directorate- 
General of Communications has advisory organs and two subordinate 
directorates: fte Directorate of Telegraphs and Postal Services and Di- 
rectorate  if Telecommunications Service.” 
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territory. […] El Instituto nacional de In- 
vestigación y Capacitación de las Teleco- 
municaciones [InICTEL] was created with 
the following objectives: a) to carry out sci- 
entific and technical research in connection 
with telecommunications; b) to train the 
personnel of all technical levels who will be 
responsible for directing or handling all the 
services of telecommunications; c) to carry 
out technical studies in the telecommuni- 
cations field for public or private bodies.14

 

 

fte Directorate of Telecommunications is one of the reg- 
ulatory agencies of the military government. It was “Respon- 
sible for the control and supervision of the telecommunica- 
tions and broadcasting services and for granting permits and 
licenses for private radio broadcasting, amateur radio stations 
and special telecommunications services. It also administers 
and controls the use of the electro-magnetic spectrum in the 
country”.15

 

ftus, the creation of the Ministry of Transport and 
Communications was the first step of the Peruvian military 
government toward the creation of a legal and administrative 

 

14 ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 43. See also GARGUREVICH, 
1977, p. 126. Gargurevich says that EnTEL was created on november 
7, 1969, to control the telephonic service, communications by satel- 
lite, telex network, etc. According to him, EnTEL was powerful since 
its creation. 

15   Ibid, 1977, p. 42 
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structure for promoting the reform of the broadcasting sector. 
fte second main step was the General Telecommunication 
Law, which will be discussed in the following section. 

 

The telecommunications law 
 

fte Peruvian Telecommunications Law (nº 19020) was 
promulgated on november 9, 1971, by President Juan Ve- 
lasco Alvarado. With that law, the military regime introduced 
one of the most radical changes on the ownership structure 
of Peruvian broadcasting media. With the General Telecom- 
munications Law the structure of the telecommunications 
services were placed “at the service of the socio-economic de- 
velopment of the country and thus helping to make possible 
the process of structural changes being pursued by the Revo- 
lutionary Government”.16 fte Telecommunications Law es- 
tablished that the telecommunications services were “of public 
necessity, utility, and security, and of preferred national inter- 
est.” 17 With the announcement of the Telecommunications 
Law in november 1971: 

 

It was officially announced that “radio 
transmission and communication services, 
for security and educational reasons, are 
under the control of the State.” fte gov- 
ernment revealed that it was assuming the 

 

16  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 42. 
17  WEIL et al, 1972, p. 156. 
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option of expropriating 51 percent of the 
equity of any television stations and 25 per- 
cent of the equity of any radio stations.18

 

 

ftat law stated that “all stations would be required to al- 
locate one hour per day to the government – at no cost – for 
dissemination of cultural and educational  programs”.19

 

When the new law was enacted, there were exactly 19 
television-stations (programming and repeaters) in the country, 
six in Lima and 13 in the provinces. In regard to radio stations, 
there were exactly 222 stations in the country, 35 in Lima and 
187 in the provinces (See Table III). Under the new law “all 
stations were to be placed in ‘worker communities’, in which 
employees were to receive 25 percent of all profits in cash and 
stock each year and were to share in managing their stations”20

 

During the implementation of the new law, General An- 
tonio Meza Cuadra, Minister of Transport and Communica- 
tions, presented a report in which he stated that 37 percent 
of the Peruvian television’s time was devoted to advertising.21

 

 

18  WEIL et al, 1972, p. 215. 
19   Ibid, 1972, p. 172. 
20   Ibid,  1972, p. 173. 
21 In regard to advertising, Beltrán and Fox de Cardona (1979, p. 37) 

say that: “Malpica (1968) reported that 80% of Peruvian commercial 
advertising was controlled by seven north American agencies. In 1969 
in that country, Sears Roebuck and ‘Supermarkets” occupied the first 
place in newspaper advertising while Procter and Gamble, Sears Roe- 
buck, Sidney Ross, Colgate-Palmolive, Sherwin Williams, and Bayer 
were the top television and radio announcers”. 
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Meza Cuadra described the television content in this way: “of 
390 hours weekly, 16 were publicity. Against this 37 percent, 
we get 8 percent for cultural programs, 5 percent for news, 6 
percent for sports and 44 percent covering television plays, 
serials, … films, and live material”.22

 

Among other important points, some of which were pre- 
sented and discussed in foregoing chapters, one can summa- 
rize the importance of the new law of telecommunications by 
saying that it was designed: 

a) To place broadcasting stations services (radio and 
TV-stations) under State control, therefore, creat- 
ing “conditions that would result in dissemination 
of government-approved news and views to an un- 
precedented number of listeners throughout the 
country”23; 

b) To order the expropriation of 25 percent of equity 
of certain radio stations and 51 percent of the equity 
of certain TV-stations, transferring them into asso- 
ciated state enterprises 24; 

22  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 24. See also Weil ET AL, 1972, 
p. 173, where they say that: “fte Minister of Transport and Commu- 
nications said that the time used for commercials would be reduced, 
that the Peruvian content of all programming was to be raised from 
36 percent to 60 percent, and that all advertising must be of Peruvian 
origin.” 

23  WEIL et al, 1972, p. 168. 
24 According to WEIl et al, 1972, p. 156-172,: “On the day after the 

new law [Telecommunications] the government ordered expropria- 
tion of certain portions of the shares of more than a dozen radio and 
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c) To limit ownership and to establish that “all station 
owners and employees were to be Peruvian born, and 
foreign entertainers were to be allowed on programs 
‘only at the convenience of the authorities’”25; 

d) To limit the number of foreign programs, stimulat- 
ing the local production, emphasizing cultural is- 
sues. It can be recalled that, before the telecommu- 
nications law, the main Peruvian TV-stations had 
economic connections with American networks. 
As an example of this one claim that Panamerican 
Television (Channel 5) was linked to the Colum- 
bia Broadcasting System (CB); Channel 4 had con- 
nections with the national Broadcasting Company 
(nBC); and the American Broadcasting Company 
(ABC) provided the remaining stations with films 
and serials without having direct economic connec- 
tions 26; 

e) To integrate the telecommunication services on the 
basis of the national Telecommunications Plan. ftis 
plan is a document which determines the general 
lines for the telecommunications services in Peru. 

television enterprises…ftose affected were Empresa Radio Victoria, 
Radiodifusora Radio Reloj, Empresa Difusora Radio-Tele, Empresa 
Radio Difusora Excelsior, Radio Atalaya, Empresa radiodifusora Once 
Ochenta, Promotora Siglo Veinte, Radio El Cadena nacional, Emiso- 
ras Populares, Emisoras Peruanas, Toledos, Paramericana de Televisión, 
Compania Peruana de Radiodifusión, and Radio Continental. 

25  WEIL et al, 1972, p. 173. 
26  GARGUREVICH, 1977, p. 160-162. 
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fte main objectives of this plan were: “a) to create 
a basic infrastructure that was technically adequate 
and dependable, beyond considering the economic 
aspects; b) to integrate the existing services into a 
national system; c) to facilitate public access to tele- 
communications and broadcasting services”  27; 

f ) To use the telecommunication services as a tool for 
promoting social and economic development28. In 
order to do that, the military regime created the na- 
tional Information System (SInADI), which among 
other things should ensure that “publicity in the 
country is used congruently with the national De- 
velopment Plan… and to serve towards the culture, 
education and recreation of the Peruvian citizen, to 
stimulate the development of his creative and criti- 
cal capacities and to ensure his active participation 
in the information process”.29

 

 

National Information System (Sinadi) 
 

fte national Information System – SInADI (Sistema 
nacional de Información) was instituted by means of the 
Decree Law nº 20550 of March 5, 1974.30 fte SInADI has 

 

27  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 45. 
28 Ibid., 1977, p. 42. See also Weil ET AL, 1972, p. 156-172; and Torres, 

1975, p.55-58. 
29  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 43. 
30  PEIRAnO et al, 1976, p. XIII-XIV. 
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the status of Ministry and its chief has voice in the Council 
of Ministers31. With the creation of SInADI and its enter- 
prises (See Figure I), the military regime provided “an ad- 
equate administrative framework for the reform of Peruvian 
broadcasting”32. According to Luis Peirano and colleagues, the 
creation of this system was one of the most important measures 
of the military government, because SInADI was created to 
“manage, supervise, control, advise, etc., everything related do 
radio, film, and printed publications”33. In addition, Ortega 
and Romero say that with the creation of SInADI, 

 

fte responsibilities of the Minister of Trans- 
port and Communications have become 
confined to the authorization of broadcast- 
ing services, with other administrative ac- 
tivities, and the planning of broadcasting 
systems. fte system [SInADI] is responsi- 
ble for the operation of the State radio and 
television stations and the supervision and 
quality control of publicity and programs 
put out by the broadcasting media. 34

 

 

It should be noted that the Central Information Of- 
fice (Oficina Central de Información – OCI) is the executive 
branch of the SInADI. In addition, the military government 

 

31 TORRES, 1975, p. 67-68. See also Peirano et al, 1976, p.XIII. 
32  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 50. 
33  PEIRAnO et al, 1975, p. XIII. See also Torres, 1975, p. 67-68. 
34  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 43. 

 

177 



 

 

 
 

 

Sérgio Mattos 
 
 
 

created five public enterprises (“Organismos Publicos Descen- 
tralizados”) in order that the functions of the SInADI/OCI 
are accomplished.35 fte five public enterprises are: 

1) fte Cinematography Enterprise (CInE-Peru – Em- 
presa de Cinematografia); 

2) Publishing House Enterprise (Editora-Peru – Em- 
presa Editorial); 

3) national Advertising Corporation (PUBLI-Peru – 
Agencia de Publicidad del Estado); 

4) national news Service (ESI-Peru – Empresa de Ser- 
vicio de Informaciones); and, 

5) national Broadcasting Corporation of Peru (En- 
RAD-Peru – Empresa nacional de Radiodifusión 
de Peru). 

Summarizing, the five public enterprises had the follow- 
ing objectives: CInE-Peru was created to produce the official 
newsreels of the government, as well as to promote all cine- 
matographic activities of the State. EDI-Peru, the official pub- 
lishing house, was created not only to be responsible for the 
printing and circulation of newspaper such as El Peruano, La 
Cronica, La Tercera de La Cronica, but also to publish books 
and printed-matter, and to control the Editora Virú, which 
was responsible for the printing of La Cronica. PUBLI-Peru 
was created to centralize, to control, and to produce all ad- 
vertising campaigns of the public sectors and of all the other 

35   TORRES, 1975, p. 67-69. 
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branches of the Peruvian government.36 It must be said that by 
1974 the State was one of the main advertisers of the country, 
as PUBLI-Peru was controlling the advertising in the Peruvian 
mass media (See Table V, which shows the growth of advertis- 
ing expenditure in Peru). 

Table V 
Growth of advertising 

expendture in Peru 

 
Year US$ Millions 

1960 19.0 

1968 33.6 

1970 41.3 

1974 59.5 

1976 94.8 
 

Sources: Starch, InRA, Hooper and International Advertising Associa- 
tion, Advertising Expenditure around the World, various annual 
reports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36  GARGUREVICH, 1977, p. 185. See also TORRES, 1975, p. 69. 
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Figure I 
The organization of the Ministry 
of Communications and SINADI 

 

fte national Broadcasting Corporation – EnRAD-Peru 
(Empresa nacional de Radiodifusión – was created on De- 
cember 17th, 1974, in order to 

 

Market both domestically and abroad its 
own programs and those produced by en- 
terprises in which the State participates 
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and to import and to distribute in Peru on 
exclusive basis foreign radio and television 
programs. With the creation of EnRAD- 
Peru, the national Broadcasting System 
which is to cover the entire country has be- 
gun to function.37

 

 

According to Katz and Wedell, the EnRAD-Peru was 
also instituted to operate the State network of radio stations. 
By that time, the network was composed of 32 radio sta- 
tions.38 According to Ortega and Romero, by 1977 it was easy 
to verify some of the changes occurred due to the creation 
of EnRAD-Peru. ftey pointed out changes such as: “a) the 
percentage allocated to publicity has been reduced; b) public- 
ity has largely been adjusted to the standards set for it; c) the 
number of sports, culture, news and discussion programmes 
has been increased; d) the percentages of y produced pro- 
grammes have been increased”.39

 

fte national Information Service – ESI-Peru (Empresa 
Publica de Servicio de Informaciones – was created on June 
10th, 1975. According to the Decree-Law nº 21173, as quoted 
by Torres40, the ESI-Peru was created, among other things, in 
order to fulfill the following functions: 

 

 
37  ORTEGA and ROMERO, 1977, p.44 
38  KATZ and WEDELL, 1977, p. 75 
39  ORTEGA AnD ROMERO, 1977, p. 44. 
40   TORRES, 1975, p. 72-73. 

 

181 



 

 

 
 

 

Sérgio Mattos 
 
 
 

a) To collect, process, and transmit all kinds of infor- 
mation derived from the State and its branches in- 
side or outside of the country; 

b) To plan and conduct all informative campaigns 
which can be required by the national Public Sec- 
tor and/or by others institutions; 

c) To produce press-releases to the media communica- 
tions; 

d) To produce technical training of personnel; 

e) To investigate, promote, and support the use of new 
technologies and services in order to use them for 
developing its own activities. 

In short, the national Information Services was created 
to be 

 

responsible for new coverage both at the 
national level (ESI-Peru) and at the re- 
gional level (ESI-Andina), with prospects 
of integration with similar agencies of the 
Andean sub-region, the Latin American re- 
gion and, in the future, with other regions 
of the ftird World, especially those linked 
to the group of non-Aligned countries.41

 

 
 
 
 

41  ORTEGA and ROMERO, 1977, p. 67. 
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As has been shown, throughout foregoing chapters and 
sections, the Peruvian military regime assumed its normative 
and regulatory function in regard to mass media, formulating 
a Peruvian Communication Policy. In short, one can state that 
the Peruvian military communication policy was a reflection 
of the radical changes that occurred in Peru between 1968 and 
1980, when the government adopted a national plan which 
postulated a model of social and economic development with 
full social participation. To sum up, one can say that before the 
1968 revolution, there was not only a lack of specific legisla- 
tion on telecommunications, but also a lack of administrative 
framework, With the promulgation of its laws and creation of 
official bodies such as the Ministry of Transport and Commu- 
nication, SInADI, etc., the military government provided the 
Peruvian mass media with a preliminary infrastructure. 
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5 

 
Conclusions and Suggestions 

 
ftis study is a preliminary effort toward the goal of examin- 
ing some aspects of the development of communication poli- 
cies under the Peruvian military government. ftroughout this 
book the reader can verify the efforts of the Peruvian military 
regime to create its own mass media communication model, 
which was an attempt to reject the model transferred and de- 
veloped before the 1968 Revolution. 

Due to the study’s scope, there is no analysis of the in- 
fluence exerted by external economic and cultural groups, the 
influence of advertising on the growth of mass media, or how 
these factors contributed to the measures which were adopted 
by military government. However, it can be stated that what 
happened with mass media communications between 1968 and 
1980 in Peru was a direct consequence of the political, social, 
and economic situation of the country. To reduce inequalities 
the military regime had pursued a policy of harnessing mass 
media to promote its new economic, social, and cultural order. 
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Assuming that communication policies complement or 
are complemented by those policies formulated in other so- 
cial, cultural, political and economic field, one can conclude 
that the military regime’s communication policies reflect the 
changes that took place in the Peruvian society as a whole. 
To understand better the Peruvian military’s social experience 
with mass media, it is useful to look at the goals of 1968 Revo- 
lution, because there is a close relationship among State, na- 
tional Security, and centralization of the mass media. It is use- 
ful also to look at all the other sectors of the Peruvian society, 
because “the design, implementation, and effects of national 
communication policies (or absence of such policies is better 
comprehended when mass communication variables are stud- 
ied within the domestic and international economic, political 
and cultural context”.1

 

It should be recalled that the most important reforms 
on the field of mass media were promoted during General 
Velasco’s (1968-1975) term in office, when policies for popu- 
lar participation were promulgated, regulating among other 
things ownership of the media. In promoting so much reform 
by mans of the adoption of a national plan in which both 
communist and capitalist systems were rejected, Velasco’s so- 
cialist but non-Marxist government faced strong opposition. 
fte concentration of ownership of the media and their utili- 

 

1 SCHnITIMAnn, Jorge A. “Economic Protectionism and Mass Me- 
dia development: Film Industry in Argentina”, in Communication and 
Social Structure, Emile McAnany, ET AL, Eds., new York: Praeger 
Publishers, 1981, p.264. 
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zation by the oligarchic interests were two of the major ob- 
stacles to the social reforms of the military regime, which was 
facing some problems: 

 

Among all the problems, one in particular 
stood out as very serious. fte revolution 
had opened many fronts (too few for some, 
too many for others) but had no one to de- 
fend it. In simplest theoretical outline its 
support was the coupling: people – armed 
forces. But the armed forces as an institu- 
tion could not enter into the political arena, 
they had a strictly hierarchical organization; 
and – more serious, the attacks against the 
reforms (which affected the middle classes, 
from which officialdom was recruited) also 
began to make an impression at the level of 
ministers, who disagreed with and contra- 
dicted each other. In their turn the organi- 
zations of the people, which were a product 
of the revolution, protested, opposed or 
supported, but were ignored by the mass 
media, by television, radio and the main 
daily newspapers (main not for readership 
reasons, but for having been traditionally 
the opinion-makers). If the majority had 
no way of expressing themselves, the mi- 
nority by contrast made themselves heard 
in an opposition that reached excessive pro- 
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portions because of its control of the me- 
dia. It was obvious that nothing was lost by 
inverting the terms. 2 

 

ftus, when General Velasco was replaced by General 
Morales Bermudez as President of the country on August 29, 
1975, Peruvian mass media were under State control. ftat 
is: the newspapers with nation-wide circulation had been ex- 
propriated (1974) and their directors were being appointed 
by the Central Information Office (OCI). fte State was also 
operating radio stations through EnRAD-Peru, which was 
dependent of the OCI. fte Government had also control of 
51 percent of the shares of Peruvian television stations and 25 
percent of the shares of certain radio stations. fte State was 
also the main advertiser of the country, and the PUBLI-Peru 
was controlling the advertising in the Peruvian media. 

In August of 1975, in the same week in which General 
Velasco was replaced by General Morales Bermudez as Pres- 
ident of the country, SInADI was promoting a seminar to 
evaluate the changes promoted by the government on the mass 
media sectors. ftat seminar was entitled “Toward a new Pe- 
ruvian Broadcasting” (Hacia la nueva radiodifusión Peruana) 
and its conclusions were never adopted due to the structural 
and political changes occurred in the government. According 
to Juan Gargurevich, that seminar had suggested among other 
things: 

 
 

2 JAWORSKi, 1979, p. 122. 
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a) A reduction of the number of hours of transmission 
of both radio and TV; 

b) fte creation of an office of investigation of the ef- 
fects of mass media, which should constantly pro- 
mote research and evaluation of the communication 
system; 

c) fte elaboration of a study in order to verify the pos- 
sibility to create a mix-system in order to give eco- 
nomic support to radio and TV stations, avoiding 
their dependency on advertising;  and, 

d) fte creation of the Institute of Social Communica- 
tion to prepare the professionals of mass media.3

 

ftus the sudden change of presidents, when the social 
experience with mass media was still being implemented, con- 
tributed to weakening the mass media reform. As an example 
of this, one can say that it was also during General Morales 
Bermudez’s term in office (1975-1980), to be more exact be- 
tween March 1976 and July 1978, that the social experiment 
of popular participation in the ownership and co-manage- 
ment of newspapers began to fail because that participation 
first decreased and later disappeared due to the almost total 
State control. As Helán Jaworski has observed: 

 

[…] the Central Office of Information ac- 
quires greater influence: it supplies news to 
the dailies, suggests newspaper policy, or- 

 

3   GARGUREVICH, 1977, p. 185-186. 
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ganizes campaigns that are reproduced al- 
most identically in different dailies, and in 
addition provides editorial columns. At this 
stage [from March 1976 to July 1978] the 
press is dominated by the State and all par- 
ticipation disappears […] Without giving 
up its control over the news via the Central 
Office of Information, the Government 
has set up […] a new transitional owner- 
ship and administration structure, handing 
over these faculties to a new management 
committee, this time made up of techni- 
cians presided over by a representative of 
the Development Finance Corporation. 4 

 

fterefore, one can conclude that Peruvian social experi- 
ence with mass media can be considered a success if one con- 
siders that one of the major reasons for government interven- 
tion was to stifle criticism. By contrast, the social experiment 
with mass media can be considered a failure because “the real 
transfer of power”, as proposed by the military government 
in order to implement a “social democracy of full participa- 
tion”, was not completed as has been mentioned in this study, 
and as a result, the expropriated newspapers were returned to 
their former owners (See Table VI in order to know some of 
the successes and failures of the social experiment with mass 
media). 

 

4   JAWORSKI, 1979, p. 125. 
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It should be noted that it is still unclear whether the 
Peruvian military regime’s policies (including communica- 
tion policies) failed in fostering national culture. It may yet 
be too early to tell, principally for lack of empirical data, but 
the military regime had directly and indirectly contributed to 
develop among Peruvians a national spirit directed toward the 
preservation if cultural values, such as the preservation of Pe- 
ruvian  traditional music.5

 

fte military regime’s communication policies were im- 
portant to the Peruvian mass media, because they stimulated 
structural changes in the ownership of mass media, and be- 
cause before 1968 there was no collection of laws which were 
consonant with national interests, but only ones which pro- 
moted the private interests of the owners of the media. 

Peruvian mass media were directly affected by regula- 
tions passed during the military regime, as well as by the in- 
stitutions (e.g., the Ministry of Transport and Communica- 
tions, SInADI, OCI, ESI-Peru, EnRAD-Peru) established 
by the 1968 Revolution. However, everything can be changed 
during the present Fernando Belaúnde Terry’s6 term in office 
because a study is being done on the sector of Peruvian Pub- 

5 In a personal interview with this author, Professor Alfred Saulniers, the 
University of Texas at Austin, who has been in Peru in 1981, said that 
now there are very few sores specializing in song that does not provide 
albums of the traditional Peruvian music, which was not the case be- 
fore 1968. 

6 In May 1980, Fernando Belaúnde Terry won the elections with a large 
majority and returned to power and fulfills the mandate period 1980- 
1985. 
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lic Enterprises in which SInADI’s enterprises are included as 
well as the TV and radio stations in which the government 
holds shares. It should be noted that: 

 

One of Pres. Belaúnde’s first acts [upon 
his return to the Presidency] was to cope 
with the disturbing question of the press, 
repressed during the military period. Be- 
laúnde returned the newspapers to their 
former owners… an act which apparently 
strengthened the impression of his tolerant 
policies.7

 

 

Despite much scrutiny, the Peruvian military’s model of com- 
munication still needs a considerable amount of empirical 
analysis in order to verify describe and explain both the macro 
and micro levels of why, where, and how the social experience 
with mass media succeed or failed. More research is need prin- 
cipally on the structure and effects of the Peruvian military 
regime’s communication policies in order to provide us with 
new insights for further communication research development 
not only in Peru, but also in other Latin American countries 
under military governments. Considering that debates are ex- 
pected to continue, such questions as the following deserve 
intensive and critical research in the future: 

 
 
 

7 “Pres. Belaúnde Take Office”, in Hemispherica, Vol. XXIX, nº 6, June- 
July, 1989, p. 3. 
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1) How did the popular participation n the ownership 
and co-management of newspapers work? 

2) How did the economic constraints affect the chang- 
es promoted by military regime? 

3) How did the Peruvian system of communication 
work from 1974 to 1980? What were the effects of 
the laws during that period? 

4) Are there any lasting changes despite the reversion 
of the ownership of the newspapers to the private 
sector? 

5) Does the socialization experience of the media in 
Peru monolithically failed? Where e when the plan 
of the military regime failed or succeeded? 

6) Did the military regime increase investments in 
communication industries? Has that level of invest- 
ment been maintained under private  ownership? 
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Table VI 
Some of the failures and successes of 

the military’s communication policies 
(1968-1980) 

 
FAILURES SUCCESSES 

1 It failed to keep the press in 

the hands of representative 

organizations of the new Peru- 

vian society. 

1 It established a guiding State policy 

to mass media, at the same time it cre- 

ated an administrative framework for the 

communication  sector. 

2 It failed to reach an authenti- 

cally free press, ensuring free 

expression of ideas. 

2 It reduced the time percentage allocated 

to advertising and as a result there were 

an increase in the number of sports, cul- 

tural news, and discussion programs. 

3 It failed to promote the de- 

centralization of broadcasting 

stations throughout Peruvian 

country 

3 It eliminate/reduced the ownership con- 

centration in the hands of a few groups, 

at the same time that it reserved the own- 

ership of mass media only for Peruvian 

born. 

4 It failed to produce 60 percent 

of radio and TV broadcasting 

programs in the countrys 

4 It stifled criticism and put mass media 

services under State control. 

5 It failed to change the TV con- 

tent, which continued to show 

foreign programs 

5 It nationalized the telecommunications 

services, integrating the existent services 

into a national system. 
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6 

 
After the Military Regime* 

 
Summarizing, one can say that the period of military regime 
(1968-1980) is divided in two phases. fte first one began 
when General Velasco Alvarado (1968-1975) overthrew the 
president Fernando Belaúnde Terry and undertook radical 
reforms on the land (agrarian reform) and mass media own- 
ership and nationalized the fish meal industry, petroleum 
companies, banks and mining firms. fte period of Velasco’s 
term in office is identified as nationalist of left-leaning. Ve- 
lasco’s government issued a Statute of Press Freedom, which 
was supported by journalists and attacked by newspaper 
owners, because it restricted mass media ownership only to 
native Peruvians, and, beyond others things, regulated the 
right of reply. 

 
 

 

* ftis Chapter was included to the first edition of this book. 
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In the second phase of the military regime, General Fran- 
cisco Morales Bermudez (1975-1980) was more conservative 
in relation to the radical measures of the first phase. He re- 
stored the country’s economy and promoted a new civil elec- 
tion to the Peruvian presidency, based in the new Constitu- 
tion drawn up in 1979. 

In 1982, Atwood and Mattos1 published a paper arguing 
that mass media reform in Peru provides a unique context for 
examining divergent views on the efficacy of structural media 
changes in order to verify if changes can help or not in the 
national development. ftey contend that one of the principal 
reasons for the failure of the communication policies of the 
military regime was because they treated the information “as 
a tangible commodity to be delivered to the public”. ftey 
also point out that the military regime committed a mistake 
in considering the reform of information delivery enterprises 
just like any other of the economic sectors. 

In the May 1980 elections, Fernando Belaúnde Terry was 
elect as president. One of his first actions as president was 
return of the mass media to their former owners. He also re- 
versed the independency stance that the Velasco’s government 
had in relation to the United States. 

From the end of the military regime in 1980, Peru had 
experienced irregular periods of democracy due to the left- 

 

1 ATWOOD, Rita and MATTOS, Sérgio. Mass Media reform and 
Social Change: fte Peruvian Experience. Journal of Communication, 
spring 1982, volume 32:2, p.33-45. 
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wing guerrilla actions, promoted by organizations like “Sen- 
dero Luminoso”. Because of this, the civil governments have 
declared, many times, State of Emergency in the country. 

In 1985, Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) pro- 
moted new election what was won by Alan Garcia. fte first 
exchange of civil president after the military regime happened 
on July 28, 1985. fte period of Garcia in office (1985-1990) 
was drastically market by the inflation, which destabilized the 
Peruvian economy. 

Alberto Fujimori won the election of 1989, and during 
his first term in office from 1990 to 1995 he faced strong 
opposition to his reform efforts. As a consequence, Fujimori 
dissolved Congress in April 5, 1992, suspended the constitu- 
tion, and arrested opposition leaders, and implemented his 
economic reforms including the privatization of state owned 
enterprises. In short, he promoted a self-coup d’état. With 
this, he created a constitutional amendment that allowed him 
to run for a second consecutive term. Despite his dictatorial 
actions, Fujimori was re-elected in 1995. fte Fujimori’ sec- 
ond term was until november 2000, when he resigned and 
went to Japan. 

Fujimori was forced to resign due to allegations of a fraud- 
ulent election in 2000, press censorship, corruption, human 
rights abuse, and violence. All of this happened when despite 
a constitutional prohibition, he was trying to run for a third 
term. After Fujimori, the governments no longer censored press, 
books, films, or plays, and did not limit access to the Internet. 
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However, it is interesting to remember that it was during 
Fujimori’s regime that the Law of the Radio and TV was is- 
sued in 2004. ftis law prohibits the monopoly of broadcast- 
ing as well as the award of licenses to non-Peruvian citizens. 
fte share of non-Peruvian citizens in the ownership is limited 
to 40%. fte Peruvian Code of Radio Ethics approved on July 
15, 1994, states that “the diffusion of private radio is based on 
freedom, free market and competition, within a democratic 
framework.” Fujimori also issued the national Telecommu- 
nications Law, published on May 15, 1993, in which stated 
that the development and regulation of telecommunications 
should take place within the framework of a free market econ- 
omy. 

A new election was held in April 2001, when Alejandro 
Toledo was elected (2001-2006). He took office on July 28, 
2001, and gave start to his governmental period trying to re- 
store Peruvian democracy after Fujimori’s authoritarianism. 
However, after several strikes in 2003, Alejandro Toledo also 
declared a State of Emergency that suspended some civil rights 
and gave the military power to enforce order in the country. 

In December 2001 the Toledo’s administration proposed 
the Law of Modernization and Transparency of Telecommu- 
nications Services, which a congressional subcommittee took 
under consideration. fte bill would create a radio and tele- 
vision commission, comprising government and civil society 
representatives, to oversee and review the TV licensing pro- 
cess. 
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On July 16, 2004 Alejandro Toledo enacted Law no. 
28,278, the new Law on Radio and Television, through which 
was constituted Advisory Council of Radio and Television of 
Peru (COnCORTV) in order to promote improved quality 
communication and ethics of programming and content of 
radio and television. 

ftrough a new election, on July 28, 2006, former presi- 
dent Alan Garcia (2006-2011) became again the president of 
Peru. After him, on June 5, 2011, Ollanta Humala was elect- 
ed the current president of Peru. He is the first leftist presi- 
dent of the country since Juan Velasco Alvarado. As the other 
presidents following the military regime, in December 2011, 
Humala also declared the State of Emergency following the 
popular opposition to some of his projects on the mining area 
and  environmental concerns. 

To conclude, we present some data on the current Peru- 
vian media and its evolution in recent years. In 2012, there 
were 86 daily newspapers in circulation, with 25 of them 
based in Lima and the rest in the main cities of the provinces. 
ftere were still 3,273 radio stations, 1,259 TV stations. (See 
Table VII). We should stress that in Peru the concentration 
of ownership of radio stations and television remains in the 
hands of a few: In the year 2012, only 15 owners control the 
1,250 television stations. fte largest owner of TV stations is 
the national Institute of Radio and Television of Peru (IRTV), 
which owns 343 stations. fte second largest owner is the Pan- 
americana Televisión S. A. with 89 stations. 
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In Peru, as in other countries, most advertising invest- 
ments are allocated in television media. In Table VIII are data 
on total investments made in advertising in recent years, high- 
lighting how it was applied only in the newspapers. 

 
 

Table VII 
Number of Radio stations and Television stations in Peru 

 
TYPE OF RADIO 

FREQUENCY 

 

2010 

Ano 

2011 

 

2012 

OTC 49 50 56 

FM 1,820 2,687 2,687 

OCI 23 24 24 

OM 434 460 506 

Total/Radio stations 2,326 3,221 3.273 

TYPE OF TELEVISION 
FREQUENCY 

 

UHF 361 371 379 

VHF 722 772 880 

Total/Television stations 1,083 1,143 1,259 
 

Source: COnCORTV – Peruvian Advisory Council of Radio and Televi- 
sion, 2012 
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Table VIII 
Advertising expenditure in Peru 

In $US (mln) 

 

Ano 
Newspaper advertising 

Expenditure 
Total expenditure 

in the country 

2006 68.0 291.0 

2007 75.0 344.0 

2008 85.0 413.0 

2009 83.0 416.0 

2010 91.0 514.0 
 

Source: World Association newspapers and Publishers, 2012. 
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