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RESUMO 
 
A Antiga estação Rodoviária da cidade de Garça é considerada um marco histórico e 

constitui-se em patrimônio cultural para a sociedade Garcence. Possui uma rara beleza 
arquitetônica e abriga  a  torre do antigo relógio. A pesquisa em curso objetivo abordar a 
reconstrução de identidades culturais, sensibilizando as pessoas da importância  do lugar  de 
memória para o turismo como uma forma de harmonizar e humanizar o espaço em questão. 
 PALAVRAS CHAVE: Turismo, lugar de memória e patrimônio 
Tema central: Turismo 
 

 ABSTRACT 
 
The olden bus station of Garça is considered a historic marc, and constituted in culture 

patrimony, to the Garça´s populations. It have a rare arquitetonic‘ beauty, and also have a olded 
Watch’s tower. The research in order has the purpose to border the re- building of cultures 
places, to render people, how much important is the memories places to the tourism as a way to 
harmonize and humanize the space in question. 
KEY- WORDS:  Tourism, patrimony and memories places. 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
Este artigo é fruto de uma pesquisa que está em curso sobre a antiga Rodoviária de Garça, 

a qual pode ser considerada como um lugar de memória.Através de pesquisas documentais 
com jornais, fotos antigas e entrevistas semi-estruturadas com moradores antigos., pretende- 
se abordar  o local como de importância para a memória da cidade. Visto que a. mesma possui 
um valor histórico cultural, ou seja, é um bem histórico . 
Patrimônio histórico cultural, se baseia em monumentos , valores, memória e na construção 

de identidade coletiva, e está totalmente ligado ao turismo. 
Dessa forma, mister se faz conhecer em maior profundidade a história da antiga Rodoviária, 

o significado , a importância da memória para a sociedade e a relação do turismo e patrimônio 
histórico neste contexto.  
 

2- CONTEÚDO 
 
Um patrimônio constrói de uma certa maneira a identidade das pessoas. Em relação a este 

assunto tem – se que: 

Patrimônio Cultural em qualquer sociedade é sempre produto de uma escolha e, tem um 
caráter arbitrário. Resulta da seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis de 
esquecimento e destruição. (CAMARGO, LEITÃO,2002,p.96) 

Para alguns o patrimônio é valorizado dependendo do seu grau de atratibilidade, pois se o  
mesmo  é considerado sem valor para uma sociedade acaba,  sendo esquecido. 
Em relação à Antiga Rodoviária, patrimônio de grande valor histórico para a  cidade, hoje a 

mesma se encontra em uma situação precária . Em entrevista ao jornal , Martinez, delegado de 
polícia da localidade comenta:  

[...] o local será agradável e terá o problema resolvido quando houver uma reubarnização por 
parte das pessoas responsáveis por ele.(Jornal Regional,19 de fevereiro,2005) 

 



De acordo com a secretaria de Turismo de Garça a  antiga estação rodoviária foi construída 
pelos irmãos Visotto,  em 1939, sendo o  engenheiro responsável Dr. Bezerra, e  o construtor 
operador o Sr. Casarsa. 
Sua inauguração ocorreu em 1939, com a  presença de honra de Getulio Vargas, então 

presidente do país. O espaço para embarque e desembarque era todo coberto, possuía 
excelente iluminação, pisos de concreto e sanitário .Os mais antigos dizem que é um 
patrimônio histórico que marcou a fase áurea de Garça e a tradição diz que foi a “Maior 
Estação Rodoviária  da América do Sul”. Entretanto  em 1943 um incêndio destruiu 
parcialmente  a rodoviária. E atualmente existe um pequeno comércio que passa por 
problemas sociais. 
A cidade de Garça possui um potencial turístico cultural de grande importância para a  

sociedade ,uma história , uma memória  brilhante sobre um local que foi ponto de encontro de 
muitos moradores antigos. 
A antiga rodoviária tem uma  arquitetura imponente, a torre do relógio é marco para a 

cidade, ou seja, há um grande local de memória que precisa ser valorizado. 

Por caminhos diversos entrecruzam-se as memórias particular e coletiva. De sua confluência 
nasce a possibilidade de identidade individual e coletiva, uma vez que a memória é uma forma 
de os indivíduos e as sociedades recomporem a relação entre o presente e o passado, para 
manter o equilíbrio emocional. (RODRIGUES,2003,p.18). 

 
FIGURA 1 – Torre do relógio- Rodoviária de Garça 

 
Fonte:  Museu Histórico e Pedagógico de Garça  Garça- SP 

 



A sociedade necessita cada vez mais manter seu equilíbrio emocional para seguir em 
frente, lutar pelos seus direitos e cumprir seus deveres de uma forma harmônica. 
Em entrevista  semi-estruturada realizada pela estudante com um antigo morador  tem-se o 

seguinte relato:  

No ínicio a antiga rodoviária era apenas onde se atinge a farmais, o restante era área de t 
erra.O outro espaço era para comemorações como comícios, festas e espaço para  ski, enfim 
ponto de encontro  da população.(Jornal Comarca , 17 março 2005) 

O entrevistado comenta com muito orgulho de suas lembranças sobre a antiga rodoviária. 
Uma recordação pode significar uma grande herança  cultural para as pessoas que valorizam 
um bem histórico como a “Antiga Rodoviária da cidade de Garça” . 
 
 

3 – CONCLUSÕES 
 
O objetivo geral deste trabalho é o de as pessoas da cidade se sensibilizem e descubram 

sua história, a vivência e a memória, recordações de um local que precisa ser valorizado. A 
Rodoviária é caracterizada por muitos moradores como um lugar de memória da cidade, 
conforme observa-se em entrevistas. 
Uma das sugestões é a não descaracterização do local, incrementando atividades turísticas 

com o comércio de produtos artesanais típicos da cidade e visitação ao interior da torre do 
relógio da Rodoviária com um custo para sua manutenção. 
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