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Resumo: Este artigo analisa o projeto de educação e cultura empreendido por José 
Vasconcelos – primeiramente reitor da Universidade Nacional (1920-1921) e, em seguida, à 
frente da Secretaria de Educação Pública (1921-1924) – a partir de dois objetivos principais. Em 
primeiro lugar, procura-se compreender a noção de que este amplo programa de educação e 
cultura funcionaria como eixo central a partir do qual se reconstruiria a integração cultural 
nacional e se retomaria o desenvolvimento humano, social e econômico do México pós-
revolucionário; para tanto, abordam-se as especificidades do projeto de Vasconcelos em defesa 
da vinculação entre alta cultura e cultura popular, bem como da integração da população 
indígena ao projeto nacional. Em seguida, objetiva-se identificar o programa de educação e 
cultura desenvolvido por Vasconcelos como parte de seu ideário iberoamericanista, que, longe 
de compreender as necessidades mexicanas isoladamente, defendia a sua afinidade histórica e 
cultural com os vizinhos latino-americanos e reivindicava o valor do passado colonial ibérico e 
católico, que teria assentado as bases para a verdadeira revolução espiritual protagonizada na 
América Latina, tema desenvolvido por Vasconcelos no célebre ensaio Raza Cósmica, em 1925. 
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Education, integration, and Iberian-American culture in the thinking of José Vasconcelos  
Abstract: This paper analyzes the education and culture project by José Vasconcelos, first as 
rector of the National University (1920-1921) and then the head of the Department of Public 
Education (1921-1924) from two main objectives. In the first place, it is sought to understand 
the notion that this broad program of education and culture would function as the central axis 
from which national cultural integration would be rebuilt and that the human, social and 
economic development of post-revolutionary Mexico would be resumed; To that end, it 
addresses the specificities of the Vasconcelos project in defense of the link between high culture 
and popular culture, as well as the integration of the indigenous population into the national 
project. It then aims to identify the education and cultural program developed by Vasconcelos as 
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part of its Ibero-American ideology that, far from understanding Mexican needs in isolation, 
defended its historical and cultural affinity with its Latin American neighbors and claimed the 
value of the colonial past Iberian and Catholic, who would have laid the foundations for the true 
spiritual revolution that was to take place in Latin America, a subject that Vasconcelos would 
develop in the classic essay Raza Cósmica in 1925. 
 
Keywords: Education; Culture; Ibero-Americanism. 
 
 
Introdução: educação e reconstrução nacional 
 

osé Vasconcelos Calderón (1882-1959) foi um intelectual mexicano, filósofo, 
advogado, político, periodista, que se notabilizou pela sua atuação em prol da 
educação, especialmente durante o período em que foi reitor da Universidade 

Nacional (1920-1921) e Secretário de Educação Pública (1921-1924) no México do 
período pós-revolucionário. Ao assumir a presidência do país em 1920, o general 
Álvaro Obregón deu continuidade às estratégias iniciadas por seu antecessor, o general 
Venustiano Carranza, a fim de recompor econômica e politicamente um país devastado 
por uma década de guerra civil, mas avançou em relação ao último no que se refere ao 
papel desempenhado pela educação e pela cultura, ambas tomadas como ferramentas 
fundamentais para o processo de reconstrução nacional. José Vasconcelos – que, em 
poucos anos, romperia com Obregón, como veremos adiante – estava à cabeça deste 
amplo projeto nacional de educação e cultura, que, segundo Regina Crespo, “indicou 
caminhos rumo a um México econômica e socialmente mais moderno e apontou um 
nacionalismo autoafirmativo que marcaria todas as políticas educativas e culturais 
posteriores” (CRESPO, 2016, p. 124). 

Foi entre 1920 e 1924, curto período de tempo, que Vasconcelos teve seus anos 
mais importantes na vida pública mexicana, embora sua atuação intelectual remonte 
pelo menos a 1909, quando, junto a outros jovens intelectuais, fundou o Ateneu da 
Juventude. Os ateneístas – jovens filósofos, artistas e literatos – embora não formassem 
um grupo ideologicamente homogêneo, eram opositores do cientificismo positivista que 
até então sustentava o modelo cultural, educacional e científico do México de Porfirio 
Díaz, ou seja, essa nova geração de intelectuais surgiu como resposta ao modelo 
vigente. De acordo com Gabriel Vargas Lozano, o Ateneu da Juventude era agremiação 
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sem fins políticos, que visava, a princípio, debater apenas temas literários e filosóficos 
(LOZANO, 2010, p. 33), mas acabou exercendo forte atuação política durante o ocaso 
do porfiriato e no pós Revolução, na reconstrução cultural do país. Entre seus membros 
mais famosos, estavam o próprio José Vasconcelos, bem como Alfonso Reyes, Antonio 
Caso Pedro Henríquez Ureña, Diego Rivera, Manuel Ponce, entre outros intelectuais 
que, anos mais tarde, se tornariam alguns dos mais importantes filósofos, literatos, 
artistas e membros da máquina estatal do México pós-revolucionário. 

Em 1920, ao assumir o cargo de reitor da Universidade Nacional de México (a 
atual Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM), Vasconcelos criticou o 
caráter autocentrado dos estudos universitários como uma postura alheia aos temas da 
realidade nacional, defendendo um papel mais atuante da Universidade junto às causas 
sociais e conclamando os intelectuais, inclusive seus antigos companheiros do Ateneu 
da Juventude, para que deixassem seus claustros a fim de se unirem ao labor de 
reconstruir o país após anos de guerra e de uma existência inteira de separação entre 
cultura popular e cultura erudita.  

Em 1920, logo em seu primeiro ano como Reitor, Vasconcelos elaborou e 
submeteu à Câmara de Deputados um projeto para a criação de uma Secretaria de 
Educação Pública, pois a antiga Secretaria de Instrução Pública e Belas Artes havia sido 
suprimida da Constituição de 1917, promulgada durante a presidência de Carranza. O 
projeto de criação de uma Secretaria que centralizasse as políticas educacionais para 
todo o país enfrentava um ponto polêmico para os mexicanos: o de encontrar a justa 
medida entre centralização e autonomia dos Estados da federação. Com o fim da antiga 
Secretaria, o ensino escolar passou a ser responsabilidade das prefeituras e, na Capital 
Federal, ficou a cargo de um departamento administrativo, o Departamento Geral de 
Educação. Embora o objetivo fosse o respeito à autonomia das instituições locais, nem 
todas as prefeituras tinham recursos materiais e humanos suficientes para cumprir esta 
função. A aprovação do projeto de lei implicaria modificar Constituição recém-
promulgada, mas, mesmo assim, a modificação foi aprovada e, por meio de uma 
reforma no seu Artigo Terceiro, a Secretaria de Educação Pública (SEP) foi criada em 
1921 e o cargo de Secretário foi assumido pelo próprio José Vasconcelos. 

O projeto nacional de educação previa o respeito à autonomia e à soberania das 
instituições educativas locais, mas visava garantir a similaridade do currículo e 
equivalência dos instrumentos de aprendizagem para todo o país, o que, segundo Claude 
Fell, foi recebido com entusiasmo por professores de vários estados da federação. De 
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acordo com um boletim publicado pelo Conselho Acadêmico da Escola Normal de 
Veracruz em 1920, para compreender o real alcance do novo projeto nacional de 
educação, era necessário entender a diferença entre centralização e federalização, 
permitindo identificar o projeto não como uma ação centralizadora, no sentido de que 
reuniria toda a autoridade em uma só instituição, localizada na Capital Federal, mas 
como a conservação da autonomia das instituições locais de acordo com as diretrizes 
gerais inscritas pelo Conselho Federal de Educação, composto por integrantes de todos 
os Estados. Desse modo, os professores de Veracruz defenderam o projeto nacional de 
educação como fator de equilíbrio entre a autonomia dos Estados e o estabelecimento de 
uma base comum para o ensino em todo o país, com vistas a alcançar o “mais elevado e 
patriótico” fim da educação: “a formação da alma mexicana” (Apud FELL, 1989, p. 65, 
ênfases no original). 

A cargo da SEP, Vasconcelos deu início a um amplo projeto de educação, que 
não se ateve somente à garantia da escola laica e gratuita, tal como prevista na 
Constituição, mas que propunha a educação como eixo central da integração cultural 
nacional e do desenvolvimento humano, social e econômico do México no período pós-
revolucionário. A educação, tomada em sentido amplo, cumpriria a função de dar 
continuidade à obra da Revolução iniciada em 1910, direcionando as ações do Estado 
para uma educação humanista, popular, democrática, que priorizasse os mais humildes e 
alcançasse a totalidade do país, e não apenas as grandes cidades, diminuindo com isso 
as enormes disparidades entre a capital federal e a maioria dos municípios. 

O projeto nacional de educação encabeçado por Vasconcelos era um programa 
de desenvolvimento de uma identidade nacional que incorporasse o legado da 
Revolução e preparasse o país para o século XX. Buscava a reconstrução identitária do 
país, mas sem limitar os desafios e potencialidades da educação e da cultura mexicana 
às suas próprias fronteiras nacionais. Tratava-se de um programa de cunho 
iberoamericanista, a partir do qual se pode perceber a influência do pensamento de 
intelectuais latino-americanos como Martí, com a valorização da mestiçagem como 
característica central de nuestra América em contraposição à segregação racial e 
aversão à mestiçagem que marcava a trajetória histórica da América saxônica, e do 
arielismo de Rodó, com sua valorização da cultura greco-latina, modelo de grandeza 
espiritual frente à mediocridade do pragmatismo materialista da cultura norte-
americana. 
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Para Leopoldo Zea (1976), José Vasconcelos, tal como o uruguaio José Enrique 
Rodó, o argentino Alejandro Korn, o peruano Alejandro Deustua, dentre outros 
intelectuais latino-americanos contemporâneos, fizeram parte de uma geração que se 
afastou do positivismo triunfante desde o último quartel do século XIX e se aproximou 
de uma postura idealista e antinaturalista, em defesa de uma filosofia propriamente 
latino-americana. Vasconcelos compreendia a identidade mexicana profundamente 
relacionada a de seus vizinhos do sul e, além disso, recuperava as contribuições do 
passado colonial ibérico, embora de modo e com finalidades próprias, voltadas para a 
construção do futuro. Uma identidade cultural forjada pela mestiçagem e devedora de 
uma formação humanista ligada à herança católica. De acordo com Crespo, 

 
Vasconcelos objetivou, desde o princípio, consolidar uma nação que 
não renegasse o seu passado indígena, mas que adotasse o caminho 
ocidental de matriz hispânica. Afinal de contas, para ele, fora a partir 
da Conquista e da criação da Nova Espanha que o domínio espanhol e 
católico lançou as bases para o surgimento do México moderno. A 
oposição ao pragmatismo protestante, tão cara a Rodó, também 
aparece em Vasconcelos e faz parte do substrato ideológico, estético e 
político da integração realizada a partir da cultura (CRESPO, 2016, p. 
127). 
 

A relação entre seu projeto de educação para o México e uma proposta cultural-
ideológica iberoamericanista foi expressa em sua obra mais difundida e influente: La 
Raza Cósmica, escrita pouco tempo depois de sua atuação como reitor da Universidade 
Nacional e Secretário da Educação Pública, entre 1920 e 1924. Em 1925, em Madri, 
publicou suas Notas de unos viajes a la América del Sur (Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile), acrescentando como prólogo o ensaio o qual intitulou Raza Cósmica, missión de 
la raza iberoamericana. Nesse ensaio, Vasconcelos não profetizou apenas o surgimento 
de uma nova “raça” – a “quinta raça” ou “raça cósmica” – mas o advento de uma nova 
etapa no desenvolvimento da humanidade, a Era Espiritual ou Estética, caracterizada 
pelo predomínio da imaginação criadora, que surgiria como superação da Era Intelectual 
ou Política, marcada pelo predomínio da razão que caracterizava o presente. Segundo o 
próprio Vasconcelos, a implantação no México de um programa de educação comum a 
índios, brancos e mestiços correspondia à tese da igualdade dos homens diante do 
Espírito: 
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A tese etnológica que está implícita no sistema de ensino comum de 
índios e brancos a desenvolvi posteriormente, em meu livro “La raza 
cósmica”, mas a ideia central da tese já estava na essência do 
programa que impusemos, na realidade, e não consistia senão em um 
desenvolvimento da velha tese católica espanhola da igualdade dos 
homens perante o Espírito.1 (VASCONCELOS, 2011, p. 124) 

 
Síntese cultural e elevação espiritual 

Partindo do pressuposto da igualdade dos homens em relação a suas capacidades 
criativas e da educação como meio de elevação espiritual, Vasconcelos não 
desvinculava ensino escolar básico da alta cultura e rechaçava o pragmatismo na 
educação. Tendo em vista as imbricações entre educação básica e cultura erudita, 
Vasconcelos criou uma estrutura departamental para a SEP a fim de promover a 
organização e integrar diversos níveis de ensino e cultura no país. Para tanto, foram 
criados três departamentos: 1) O Departamento Escolar, no qual se integravam todos os 
níveis da educação escolar, desde a educação infantil até a universidade, incluindo 
também as escolas especiais, técnicas, rurais etc.; 2) O Departamento de Bibliotecas, 
criando e administrando bibliotecas populares em todo o país, com o objetivo de 
disponibilizar material de leitura para professores e estudantes dos vários níveis 
escolares; 3) O Departamento de Belas Artes, responsável não só pela regulamentação e 
administração de museus, monumentos arqueológicos, teatros e cinemas, como também 
pela coordenação de atividades artísticas direcionadas ao ensino escolar. Nesse sentido, 
vale a pena citar a criação da Divisão de Cultura Estética, em 1922, a qual teve entre 
suas funções oferecer ensino de música para a educação infantil e primária, bem como 
nos cursos de formação de professores. 

Para complementar as ações da SEP, foram criados projetos editoriais que, por 
um lado, expandiam o acesso à literatura para a população em geral e, por outro, 
ampliavam o debate sobre temas do ensino, educação e cultura propriamente ditos. Para 
atender ao primeiro propósito, foi criado em 1923 os Talleres Gráficos de la Nación, 
dedicado a editar e distribuir livros de literatura, economia, história, tanto de autores 
mexicanos quanto traduções de autores estrangeiros – através da coleção Lecturas 
Clásicas para Niños, por exemplo, foram difundidas versões de obras clássicas da 
literatura internacional. Com tiragens massivas, a difusão dessas obras auxiliava nas 

                                                           
1 Todas as traduções dos textos originais em espanhol são livres e de minha autoria. 
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campanhas nacionais de alfabetização e de fomento à leitura. Para o segundo propósito, 
a expansão do debate sobre educação e cultura, entre 1921 e 1923, foi editado o 
periódico El Maestro, revista de cultura nacional. Distribuída também em grande 
tiragem e gratuitamente, inclusive para bibliotecas estrangeiras, a revista não tratava 
apenas de temas pedagógicos de interesse para professores e demais profissionais da 
educação, mas se dedicava a temas sobre educação, arte, ciência e cultura que poderiam 
ser lidos por qualquer pessoa. 

Além dos três departamentos citados anteriormente, o deputado Juan B. Salazar, 
do Partido Liberal Constitucionalista, propôs a criação de mais um departamento junto à 
SEP, direcionado para a educação indígena. A motivação apresentada por Salazar era a 
inclusão social dos cinco milhões e meio de índios que eram parte da população 
mexicana, justificando que, depois de tanto debate teórico e entusiasmos 
revolucionários, já era hora de partir para a prática a fim de melhorar as condições de 
vida dessa importante parcela da população. Não se tratava apenas de alfabetizá-los no 
idioma castelhano, mas de oferecer novas perspectivas para a melhoria de suas 
condições cotidianas, como um melhor cultivo da terra, por exemplo. O Departamento 
de Cultura Indígena foi aprovado e incorporado à estrutura da SEP em 1922. Segundo 
Fell, embora a criação do novo departamento tenha sido aprovada por unanimidade 
entre os deputados, esta não foi recebida com muito entusiasmo por parte do Secretário. 
Isso se justificaria devido ao receio de Vasconcelos de que esta separação pudesse 
romper a harmonia interna dos departamentos da SEP e acabar por retardar a integração 
do índio, admitindo, contudo, que o departamento recém-criado – tal como a própria 
luta contra o analfabetismo – era uma necessidade provisória, isto é, que desapareceria 
automaticamente no dia em que os índios estivessem em condições de frequentar as 
escolas regulares (FELL, 2009, p. 217). 

Essa ressalva era totalmente compatível com o ideal de educação de 
Vasconcelos, cujo objetivo final era chegar a uma síntese cultural que amalgamasse o 
passado e o futuro, o popular e o clássico, por meio de uma síntese criativa e inovadora, 
capaz de ser profundamente nacional, livre de modismos e estrangeirismos e, ao mesmo 
tempo, universal. Desde o princípio de sua atuação na reitoria da Universidade 
Nacional, Vasconcelos já condenava o elitismo acadêmico e rechaçava a imitação de 
modas literárias e artísticas importadas, estimulando a criação cultural a partir do 
contato direto entre artistas e intelectuais com a realidade nacional. Como Secretário, 
multiplicou o incentivo aos festivais culturais, às apresentações gratuitas de espetáculos 
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teatrais, às exibições cinematográficas etc. O acesso de um maior número de pessoas às 
manifestações artísticas serviria para elevar o nível espiritual e diminuir as disparidades 
no acesso à arte entre as distintas camadas sociais, democratizando o acesso às 
atividades culturais. 

Foi também durante o período de atuação de Vasconcelos como Secretário que 
se incentivou uma prática que continuou sendo adotada após sua gestão, a pintura de 
murais por renomados artistas nas paredes de edifícios públicos. Foi o próprio 
Vasconcelos quem convidou Diego Rivera para pintar grandes murais no edifício da 
SEP, que também possui em suas paredes obras de artistas como David Alfaro 
Siqueiros, Federico Canessi e Roberto Montenegro, dentre outros muralistas, artistas 
que também possuem obras em outros edifícios públicos localizados na Capital Federal. 
Os murais de Rivera no edifício da SEP, frutos de um trabalho produzido entre 1923 e 
1928, estão estampados nas paredes do prédio central da Secretaria e divididos em dois 
grandes temas intitulados “pátio do Trabalho" – localizado no pátio Principal – e “pátio 
das Festas” – pátio de Juárez. O primeiro apresenta cenas que contemplam as distintas 
regiões do país, desde as áreas litorâneas até o altiplano, e representam o trabalho 
intelectual, as ciências e as artes no México, exaltam os heróis do passado remoto e 
recente e das lutas revolucionárias. No segundo pátio, o das Festas, Rivera representou 
tradições, festas religiosas e populares mexicanas, além de reproduzir junto a obras 
como El Arsenal estrofes dos corridos2 “La Balada de Zapata”, “La Revolución Agraria 
de 1910” e “Así será la Revolución Proletaria”. 

Embora a pintura dos murais nos edifícios públicos democratizasse o acesso à 
arte, que desse modo não ficava enclausurada dentro do espaço dos museus, e os murais 
de Rivera estivessem temas direcionados para a cultura nacional, popular e para os 
princípios revolucionários, Rivera e Vasconcelos tinham diferenças sensíveis no que se 
refere ao papel da arte para a formação estética, social e política do México pós-
revolucionário. De acordo com Fell, foi nesse momento que se evidenciaram as 
divergências entre o Secretário e os artistas que defendiam uma arte socialista. Ambos 
estavam de acordo quanto à necessidade de transformar os cânones tradicionais que 
definiam o “gosto” nacional, mas Rivera não acreditava numa educação estética do 
povo, por meio de uma política cultural de democratização do acesso ao consumo de 

                                                           
2 O corrido é um gênero musical mexicano que narra acontecimentos do passado remoto ou recente, 
especialmente a história de personagens importantes, sejam reais ou fictícios, homenageando com isto tais 
personagens. 
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arte, mas defendia o povo como produtor de arte: uma arte criativa, espontânea e 
instintiva, que deveria ganhar mais espaço para se manifestar. Enquanto isso, 
Vasconcelos defendia que os jovens mexicanos deveriam, sim, ler Dante e Shakespeare. 
Exaltava o valor da arte popular e da arte indígena, mas acreditava que esta deveria estar 
inscrita num marco cultural universal e, com isso, mais amplo e de maior alcance. Em 
discurso pronunciado por ocasião da inauguração do novo edifício central da SEP, em 
1922, Vasconcelos afirmou que 

 
uma verdadeira cultura que seja o florescimento do nativo dentro de 
um ambiente universal, a união de nossa alma com todas as vibrações 
do universo em ritmo de júbilo semelhante ao da música e com uma 
fusão tão alegre quanto a que vamos experimentar em breve, quando 
se liguem em nossa consciência os sons ingênuos do canto popular 
entonado por milhares de vozes dos coros infantis, e as profundas 
melodias da música clássica revividas ao conjuro de nossa orquestra 
sinfônica. O popular e o clássico unidos sem passar pela ponte da 
mediocridade (apud FELL, 2009, p. 550). 
 

O “florescimento do nativo”, mas dentro de um “ambiente universal”: essa era a 
meta da política cultural de Vasconcelos. Tal proposta corrobora com a perspectiva 
profética que Vasconcelos desenvolveria poucos anos mais tarde, em Raza Cósmica, 
quando afirma que a mescla total das quatro raças3 existentes – a branca, a amarela, a 
negra e a vermelha – levaria a conformação de uma nova raça: a raça cósmica, ou raça 
síntese. Esta raça, responsável pelo advento de uma nova Era na história da 
humanidade, teria seu desenvolvimento a partir da raça iberoamericana, que seria, 
portanto, o elemento chave para o progresso da civilização humana. Para Vasconcelos, a 
América Latina estaria mais avançada do que as demais partes do mundo no que se 
refere ao processo de mestiçagem e à aceitação da contribuição de todas as raças na 
conformação cultural, pois, longe de ser um fator de degradação, a mestiçagem 
promoveria o aperfeiçoamento moral e cultural humano. Seu ensaio é um apelo para que 
a América Latina não inveje a América Saxônica, mas que entenda positivamente a sua 
história, especialmente seu passado colonial, pois esta história teria lhe dado os 

                                                           
3 Vale advertir que o conceito de raça desenvolvido por Vasconcelos em Raza Cósmica e outras obras não 
corresponde a uma noção biológica de subdivisão da espécie humana, mas engloba ideias de civilização, 
povo, cultura, costumes etc. 
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elementos necessários para cumprir sua missão de ser vanguarda no processo de 
desenvolvimento da humanidade. Desse modo, tanto a obsessão pelo nacional quanto os 
estrangeirismos afastariam a raça iberoamericana de seu destino. No fim do ensaio, 
Vasconcelos explica que a mescla de elementos de todas as raças estava presente 
inclusive no edifício construído para abrigar a sede da SEP: 

 
Para expressar todas estas ideias que hoje procuro expor em rápida 
síntese, há alguns anos, quando não estavam bem definidas ainda, 
procurei dar-lhes signos no novo Palácio da Educação Pública do 
México (...). Em cada um dos quatro ângulos do pátio anterior mandei 
que se fizessem alegorias da Espanha, do México, Grécia e Índia, as 
quatro civilizações que particularmente mais contribuíram para a 
formação da América Latina. Em seguida, abaixo dessas quatro 
alegorias, levantaram-se quatro grandes estátuas de pedra das quatro 
grandes raças contemporâneas: a Branca, a Vermelha, a Negra e a 
Amarela, para indicar que a América é lugar de todas, e de todas 
necessita. Finalmente, no centro deveria erigir-se um monumento que 
de alguma forma simbolizasse a lei dos três estados: o material, o 
intelectual e o estético. Tudo para indicar que, mediante o exercício da 
tríplice lei, na América chegaremos, antes de qualquer parte do globo, 
à criação de uma raça feita com o tesouro de todas as anteriores, a raça 
final, a raça cósmica (VASCONCELOS, 1948, p. 34). 

 
Missões modernas 

O analfabetismo entre a população adulta mexicana, por ser muito alto, 
especialmente nas áreas rurais, era entendido como problema prioritário para a política 
educacional implantada por Vasconcelos. Em 1922, durante o Primeiro Congresso de 
Mestres, a baixa ou total ausência de escolarização nas áreas rurais foi considerada um 
grave problema social que assolava grandes áreas do país. Para atacar tal problema, a 
SEP organizou estratégias próprias para as comunidades rurais, incluindo a 
especificidade da estrutura física das escolas rurais, que deveriam possuir terrenos 
cultiváveis, próprias para o aprendizado de técnicas agrícolas, além do ensino do idioma 
espanhol e das operações básicas de matemática. Além disso, as chamadas Missões 
Culturais, oficialmente fundadas a partir de 1923, já contavam com experiências 
anteriores de campanhas voluntárias de alfabetização (cf. CRESPO, 2016; LÓPEZ, 
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2005), cuja função seria especialmente a erradicação do analfabetismo e a formação 
profissional dos professores que atuariam nessas comunidades. 

Embora as principais metas do programa fossem o combate ao analfabetismo da 
população adulta e a capacitação dos professores locais, que, em muitos casos, não 
possuíam qualquer formação acadêmica, cabe ressaltar também o aprendizado de 
conhecimentos sobre higiene pessoal e economia doméstica, por exemplo. O 
missionário deveria ter conhecimentos amplos sobre as condições de vida da região 
onde atuaria, dominar os idiomas nativos, visto que grande parte dessas comunidades 
eram indígenas e falavam estes idiomas nativos. O lema das Missões Culturais era levar 
cultura e progresso para as comunidades, e os professores missionários deveriam estar 
mais preocupados com o ensino de conhecimentos práticos e úteis para estes homens e 
mulheres do que com os saberes livrescos. Entre tais conhecimentos úteis, estava o 
próprio domínio do idioma espanhol, que deveria ser massificado no interior do país em 
favor da unificação cultural nacional. Ainda que os saberes propriamente livrescos 
fossem desejáveis, estes corresponderiam a uma etapa posterior no processo de 
educação desses grupos em especial. 

Mesmo que a educação também servisse ao propósito de fornecer 
conhecimentos úteis para a vida material, formando os futuros trabalhadores, e que o 
ensino técnico também estivesse presente no projeto elaborado por Vasconcelos junto à 
SEP, para este, o objetivo central da educação era formar “cérebros pensantes”, de 
modo a oferecer para todos os mexicanos o acesso a conteúdos da cultura nacional e 
universal a fim de refundar a identidade nacional sobre outros alicerces, suplantando o 
ideal positivista, elitista e colonizado do período porfirista, ampliando com isso o 
sentido da revolução social e política para uma verdadeira revolução espiritual. Em seu 
discurso de posse como reitor da Universidade Nacional, havia declarado que a 
finalidade do programa era incentivar o “trabalho útil, trabalho produtivo, ação nobre e 
pensamento alto” (Apud HISTÓRIA...). Portanto, nem a cultura clássica poderia ser um 
fim em si mesma, fruto de um elitismo que precisava ser superado, nem o ensino escolar 
poderia se contentar com fins utilitários, e isso também era verdadeiro, em última 
análise, para as escolas rurais e para o ensino indígena. Para Fell, 

 
Vasconcelos dá [...] ao conceito de educação sua máxima extensão, 
abarcando e ultrapassando por sua vez o conteúdo propriamente 
escolar do termo. Trata-se de implantar um sistema de integração 
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cultural dos não alfabetizados e de elaborar um ensino que sirva para 
“aumentar a capacidade produtiva de cada mão que trabalha e a 
potência de cada cérebro que pensa” (FELL, 2009, p. 19). 
 

Ainda de acordo com Fell, mesmo que diversos intelectuais mexicanos 
defendessem a manutenção da diversidade cultural e linguística no país, Vasconcelos 
advertia que as disparidades econômicas e sociais entre os indígenas e os demais 
mexicanos, especialmente aqueles que viviam nas cidades, não seria extinguida caso se 
permanecesse defendendo o isolamento da população indígena, inclusive em relação a 
sua língua e seus costumes. “Para Vascocelos”, afirma Fell, “não existe uma via 
intermediária entre a ‘preservação’ e a ‘incorporação’ pura e simples; esta última opção 
é, para ele, o primeiro requisito para a formação da ‘alma nacional’.” (FELL, 2009, p. 
206) Por isso, o desafio central para o México, bem como para os demais países latino-
americanos, consistiria justamente em não dividir, mas unir, as raças que no fundo eram 
uma só: a raça iberoamericana. 

Os missionários modernos deveriam seguir a inspiração dos antigos missionários 
católicos dos tempos da colonização ibérica, uma tradição que, segundo Vasconcelos, 
por ter sido esquecida durante as décadas de vida independente mexicana, não trouxe 
nenhum avanço para a população indígena do país. Ao contrário, os mestres mexicanos 
incorriam no erro de imitar o sistema norte-americano de abordar a questão indígena 
“fundado na etnografia positivista, que exagera as diferenças de raças e faz do selvagem 
um ser a parte, uma espécie de elo entre o homem e o macaco” (VASCONCELOS, 
2011, p. 144). Por isso, para ele, o missionário moderno ideal deveria se fazer líder dos 
educadores locais, ajudando-lhes a construir escolas, ensinando-lhes os conhecimentos 
de pedagogia que depois colocariam em prática em suas comunidades. Em seguida, 
chegariam os especialistas tanto em agricultura como em arte, além dos oradores, que 
lessem jornais, livros de história e geografia em voz alta, em praça pública, para que 
todos pudessem ouvi-los, e exibissem obras cinematográficas, tendo ao seu lado o 
músico encarregado de despertar o interesse daquelas pessoas pela arte e pela beleza 
sonora (cf. VASCONCELOS, 2011, p. 144). Esse foi o sonho jamais realizado de 
Vasconcelos para as missões modernas. 

As frustrações de Vasconcelos em relação ao alcance e à própria manutenção 
das políticas educacionais implantadas aparecem já em 1923, com a suspensão das 
verbas para a edição da revista El Maestro, fato que foi descrito por Vasconcelos em El 
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desastre como um grande golpe da Secretaria de Fazenda sobre a SEP, ainda durante a 
presidência de Obregón. Assim, deixou de produzir um material que servia como 
importante instrumento de divulgação internacional da riqueza da cultura mexicana de 
seu tempo: 

 
O primeiro golpe que Pani acertou na Secretaria de Educação foi a 
suspensão dos pagamentos destinados à revista El Maestro, que havia 
levado a fama de um México culto a todos os povos civilizados. 
Distribuíamos setenta e cinco mil exemplares. E, ainda que o 
periódico nunca tenha alcançado uma alta qualidade filosófica ou 
literária, nem era seu objetivo revelar talentos novos, prestou eminente 
serviço na divulgação da cultura básica e na propaganda mexicana no 
exterior. 
“Em um bonde de Londres vi uma pessoa que lia El Maestro” – disse-
me em certa ocasião um amigo viajante (VASCONCELOS, 2011, pp. 
184-5). 
 

As discordâncias de Vasconcelos com Obregón começaram com este corte no 
orçamento destinado às publicações da SEP, a partir de 1923, e se tornaram ainda mais 
evidentes quando o presidente assinou com os Estados Unidos os chamados Tratados de 
Bucareli, que garantiam os direitos de propriedade dos norte-americanos radicados no 
México e das companhias de petróleo norte-americanas localizadas em território 
mexicano. Embora tenha dado continuidade na política de aproximação com os países 
latino-americanos, iniciada por seu predecessor, o general Venustiano Carranza, 
Obregón afirmava a necessidade de garantir que os Estados Unidos reconhecessem a 
legitimidade do governo mexicano pós-revolucionário e de retomar vias de negociação 
com o vizinho do norte, justificando com isso o desenvolvimento econômico do país, 
além de evitar um conflito armado com os Estados Unidos. Após seu rompimento com 
Obregón e seu pedido de demissão da SEP, em julho de 1924, seguida de uma frustrante 
derrota na eleição para a qual concorreu ao cargo de Governador de seu Estado natal, 
Oaxaca, Vasconcelos deixou o México, impondo-se um autoexílio que duraria até 1929, 
quando retornou para concorrer à presidência da República, sendo novamente derrotado 
nas eleições. 

Contudo, é preciso fazer a ressalva de que tais derrotas políticas não significam 
uma derrota definitiva do seu projeto de educação e cultura para o México. De acordo 
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com Crespo, o projeto vasconcelista continuou exercendo grande influência sobre as 
políticas educativas nas décadas que se seguiram à sua saída da SEP, durante a gestão 
de outros secretários e em outras presidências, especialmente no que refere à educação 
rural e indígena. Assim, talvez não seja um exagero afirmar que algumas das propostas 
elaboradas por Vasconcelos no início da década de 1920 permanecem como referências 
importantes para o país até os dias atuais (cf. CRESPO, 2016, p. 139). 

 
Considerações finais 

Desde que assumiu a presidência do México, em 1920, o general Álvaro 
Obregón tomou a reconstrução política, econômica e social do país como objetivo 
primordial de seu governo e, para empreender tal reconstrução, entendeu que um amplo 
projeto de educação e cultura poderia ser um valioso mecanismo para este processo de 
reconstrução nacional. Este amplo projeto foi liderado pelo intelectual, filósofo, 
advogado e periodista mexicano José Vasconcelos, o qual, desde seus tempos como 
membro do Ateneu da Juventude e como reitor da Universidade Nacional, clamava por 
um papel mais atuante dos intelectuais em relação às causas nacionais. 

O projeto elaborado por Vasconcelos junto à SEP previa o respeito à autonomia 
das instituições educativas locais, mas visava, ao mesmo tempo, garantir a similaridade 
do ensino em todo o país, contribuindo assim para a formação da “alma mexicana”. 
Mas, para Vasconcelos, a alma mexicana não estava encerrada nos limites de suas 
fronteiras nacionais, tratava-se na realidade, da alma da raça iberoamericana, segundo 
ele, responsável por uma tarefa de enorme grandeza, a criação de um novo tempo na 
história humana: 

A América hispânica é de um tipo novo por excelência, novidade não 
somente de território, mas também de alma. Consciência sem 
antepassado até onde é possível se imaginar assim uma consciência; 
que, por isso mesmo, deve ser criadora, criadora e organizadora da 
contribuição do passado, criadora e construtora do presente, iniciadora 
e preparadora do futuro. Que a grandeza dessa tarefa seja o melhor 
estímulo das robustas vontades! Quem se assombrará que em apenas 
um século comece tal raça a propor seu próprio problema, a dar-se 
conta de sua própria missão? (VASCONCELOS, 1978, p. 8). 

 
Além de intimamente relacionada aos seus vizinhos latino-americanos, 

Vasconcelos entendia esta “alma” mexicana como profundamente devedora da herança 
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colonial ibérica, que forjou uma identidade cultural marcada pela mestiçagem e pela 
formação humanista católica. Era com base nessa herança que Vasconcelos justificava a 
implantação de um programa de educação comum a índios, brancos e mestiços, a fim de 
reafirmar a tese da igualdade dos homens. 

Vasconcelos defendia um programa de educação que não desvinculasse ensino 
escolar básico e alta cultura e fosse capaz de democratizar o acesso à arte. Além disso, 
rechaçava o pragmatismo na educação e, por essa razão, tinha ressalvas ao papel 
desempenhado pelo Departamento de Cultura Indígena, afirmando que este somente 
poderia ter um caráter provisório, visto que sua necessidade desapareceria logo que os 
indígenas tivessem condições de frequentar em igualdade de condições as escolas 
regulares. Tal afirmação se justifica, pois, para Vasconcelos, o objetivo último de seu 
projeto de educação era a oferecer aos mexicanos o acesso a conteúdos da cultura 
popular e nacional bem como da cultura clássica e universal, ampliando, com isso, o 
sentido da revolução social e política para uma verdadeira revolução espiritual, 
formando cabeças pensantes capazes de promover uma autêntica síntese cultural entre o 
nativo e o universal. 
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