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Os centros urbanos trazem edificações que contem símbolos e significados com 
função de configurar memória coletiva e a identidade, além de expressarem 
organizações políticas, econômicas, culturais e sociais. É uma forma de conhecimento e 
união do passado com o presente, e de certa forma, uma orientação para o futuro. Com 
tal conhecimento, podemos avaliar como se formou a sociedade e a forma de convívio 
entre os habitantes da cidade. Por meio dos edifícios históricos, podemos ver a relação 
econômica e social, do município, até os dias atuais. Algumas edificações ainda 
sobrevivem ao desgaste do tempo e a evolução e desenvolvimento da cidade, apesar de 
serem poucas que conseguiram manter suas características originais, preservando sua 
história urbana. Nos centros da cidade encontram uma variada concentração de 
comércios, serviços, infraestrutura e mobilidade urbana, por meio dos transportes 
coletivos. No entanto, há detrimento da função social, com edificações habitacionais 
precárias, presença de imóveis vazios, degradados ou subutilizados. Em Macatuba não é 
diferente este processo. Há um conjunto arquitetônico de edificações da área central da 
cidade de Macatuba/SP, o qual não possui inventário, e que apresentam um processo de 
degradação ou modificações em sua arquitetura original. Percebemos a avaria de seu 
valor arquitetônico. Por meio da execução de levantamento das edificações escolhidas 
com valor histórico (residências e construções comerciais) e pesquisa documental em 
fontes primárias, iniciou-se um processo de registro de patrimônio arquitetônico da 
cidade. 
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