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RESUMO 
 
 

A ciência e a tecnologia são os principais fatores para o desenvolvimento social, gerando 
crescimento econômico, renda e a democratização de oportunidades. A ciência por sua vez, 
tem um dever importante na sociedade, determinando a consolidação de um desenvolvimento 
sustentável, tendo a capacidade de atender as demandas sociais dos brasileiros. Em vista 
disso, a proposta do projeto de uma pousada na cidade de Aparecida, é de forma a abrir as 
portas do mundo cientifico e tecnológico para toda a população, visando melhorar a qualidade 
de vida para todos. Com a observação do turismo religioso na cidade de Aparecida, percebe-se 
que é crescente o fluxo de pessoas que viajam e buscam hospedagem no local. Com a 
economia do turismo religioso crescendo cada vez mais na cidade, é ressaltada a importância 
desse setor para o desenvolvimento econômico e hoteleiro. O objetivo do trabalho é elaborar 
um projeto de uma pousada, apresentando sua grande importância na região e, a contribuir 
para o desenvolvimento de outras atividades dos mais variados setores, promovendo uma 
maior integridade econômica e social no Município. De acordo com os dados analisados, a 
localização, terreno e eventos culturais; constitui-se a ser uma interessante área para a 
implantação de uma Pousada na cidade. Trazendo um diferencial, a qual pode ser apreciada 
uma grande vista, o cartão-Postal da cidade: Basílica de Nossa Senhora Aparecida sendo 
visitada anualmente por aproximadamente dez milhões de romeiros de todas as partes do 
Brasil. Ela esta localizada no centro da cidade, tendo como acesso a "Passarela da Fé", que 
liga a basílica atual com a antiga, ambas visitadas por romeiros. Com as condições da 
construção existente no local pretendido para a pousada, foram analisadas as condições 
estruturais e, de acordo com a parte estrutural, fica incabível uma suposta reforma ou 
alterações. Sendo assim, optou-se pela demolição do velho para a construção do novo. 
Podendo obter grandes mudanças, na alvenaria, estrutura e remodelamento os ambientes de 
acordo com o fluxograma e o programa de necessidades para a tal pousada. Criatividade na 
concepção dos espaços de acordo com a formação do terreno o qual se parece um triangulo 
isósceles com área total de 212,25m², sendo construído 106,125m² por andar, tendo um total 
de quatro pavimentos. Utilização de vidro nas circulações como elementos que permitam a 
visibilidade do ponto mais importante da cidade; assim proporcionando luz natural. Através dos 
ambientes convidativos, das formas e dos jardins, o edifício envolve e acolhe os turistas e os 
moradores da cidade. A hotelaria é uma característica do fenômeno turístico, o qual repousa 
grande parte de sua clientela. Evidenciando então, que o empreendimento pode ser viabilizado. 


