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No Brasil, a modernidade foi, com freqüência, associada ao progresso técnico visto pelas elites intelectuais e dirigentes
como o único meio para se romper com o atraso resultante do longo período de dominação colonial e atingir o nível de
civilidade conquistado pelas nações economicamente desenvolvidas. Essa visão orientou, ao longo da primeira metade do
século XX, várias estratégias de construção de um novo ordenamento político-cultural consagrando, no período em pauta,
a emergência da sociedade urbano-industrial. Os projetos de mudanças focalizam, a partir de então, as cidades que na
condição de “vitrines do progresso” passam por profundas transformações visando atender ao paradigma transplantado dos
países desenvolvidos para o Brasil. Nesse processo, cuja palavra de ordem é “modernidade”, não só as avenidas e os
prédios altos se multiplicam, mas também os aparatos técnicos que invadem as ruas das grandes cidades brasileiras
modificando os modos de ver e de sentir dos seus habitantes. Também há um processo de renovação técnica e tecnológica
que faz da cidade-capital o espaço do modernismo, antecipando o movimento de 1922.
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