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Personalidade e destino: Pedro nava, Mário de 

andrade e a socialização do ModernisMo

Resumo

O objetivo do artigo é discutir a hipótese de que o moder-

nismo dos anos 1920 pode ser pensado sociologicamente 

como um tipo de específico de socialização. Com o intuito 

de trabalhar essa questão, mobiliza-se a correspondência 

ainda pouco explorada de Pedro Nava com Mário de An-

drade, assim como uma parcela das cartas deste último 

com Carlos Drummond de Andrade trocadas naquela dé-

cada. Além das questões mais exploradas pela crítica, como 

a importância de temas como o “abrasileiramento da lin-

guagem”, procura-se demonstrar como essas peças narra-

tivas implicam simultaneamente a conscientização de um 

projeto coletivo e a modelagem de um tipo específico de 

“personalidade” capaz de enfrentar os desafios impostos 

pelas exigências de um processo profundo de renovação 

que então se propunha. 

Personality and destiny: Pedro nava, Mário de 

andrade and the socialization of ModernisM

Abstract

The article discusses the hypothesis that 1920s modernism 

can be sociologically conceived as a specific kind of socia-

lization. Exploring this idea, I turn to the still little explo-

red correspondence between Pedro Nava and Mário de 

Andrade, as well as the portion of letters exchanged by the 

latter with Carlos Drummond de Andrade during the same 

decade. Beyond the questions more often explored by the 

critical literature, such as the importance of themes like 

the ‘Brazilianization of language,’ I aim to show how these 

narrative elements simultaneously imply awareness of a 

collective project and the shaping of a specific kind of ‘per-

sonality’ capable of confronting the challenges imposed 

by the demands of the deep process of renewal proposed 

during this period.
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