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1. RESUMO 

 
A proposta da pesquisa papel da hotelaria nas práticas de inibição na 

exploração da prostituição na cidade de Guarulhos tem como o intuito de estudar 

mais sobre os casos de exploração das prostitutas perante os hotéis de Guarulhos, 

se os funcionários ajudam a trazer esse tipo de serviço aos seus hóspedes, ou se 

são os próprios hóspedes que a trazem, e quais são suas características. Existem 

vários hotéis na cidade, e o objetivo dessa pesquisa também é buscar quais os tipos 

de hotéis que autorizam esse tipo de serviço. 

 
Palavras chaves: Prostituição, Exploração, Hotelaria, Guarulhos. 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Na cidade de Guarulhos, existem praticamente 20 hotéis que atendem todo o 

público dos Estados brasileiros e também o público estrangeiro. Existem também 

diversos pontos turísticos, dentre eles parques com áreas verdes e com espaços 

para caminhadas, zoológico municipal, centro cultural e teatro, bares noturnos, 

salões de danças, entre outras atratividades que atendem a população local e aos 

turistas. 

Nos hotéis da cidade, os hóspedes, principalmente os estrangeiros, quando 

se hospedam na região, por um tempo maior, sentem a necessidade de conhecer 

diversos lugares, principalmente os pontos turísticos, para tirar suas fotos, gravar 

vídeos para guardar como recordação em sua breve passagem pelo local. Na cidade 

à noite, existem em funcionamento também as casas noturnas, que apesar de não 

ter uma divulgação, nelas trabalham garotas de programas, que atendem o todo 

público masculino e feminino. Nesses locais, os próprios gestores e administradores, 

principalmente com o público de outras regiões ou estrangeiros, incentivam essas 

garotas de programas a se induzirem muito mais do que o público da própria cidade, 

pois esse vem com a intenção de gastar muito com essa prática não permitida. 

O problema desta pesquisa será responder quais as estratégias de 

treinamento para inibição na prática da exploração da prostituição nos hotéis da 

cidade de Guarulhos? 

Dentre as hipóteses que serão investigadas, com possibilidades de validação 

ou não são: (I) existe um treinamento aos funcionários para inibir exploração nas 

práticas da prostituição nos hotéis na cidade de Guarulhos; (II) a cidade de 



Guarulhos conta com rondas que colaboram com a inibição do caso. (III) Os próprios 

funcionários viabilizam essa possibilidade das práticas da exploração informalmente. 

        Em relação a casas noturnas, as mesmas são vistas com bons olhos somente 

pelos frequentadores e pelos gestores que ali trabalham de certa forma ilícita, pois 

esses gestores tiram proveito dos clientes que ali frequentam e o que é mais grave, 

abusam das garotas de programas, que sofrem com falta de oportunidades, com a 

falta de emprego e acaba vendo nesses locais a melhor forma de ganhar o dinheiro 

fácil que em muitas vezes, todos os rendimentos ficam nas mãos dos gerenciadores 

do local. O exercício da atividade do profissional do sexo deve ser voluntário e 

diretamente remunerado, podendo ser exercido somente por absolutamente 

capazes, ou seja, maiores de idade com plenas capacidades mentais. 

 

Evidente que tal crime será penalizado mais severamente no caso da vítima 
de exploração sexual ser menor de dezoito anos, absolutamente ou 
relativamente incapaz, ou ter relação de parentesco com o criminoso. 
Importante lembrar que o conceito de exploração sexual quando a vítima é 
menor de dezoito anos é tipificado como crime hediondo tanto pelo Código 
Penal, nos artigos 214 e 218, quanto pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, dos artigos 240 a 241-E.(LEI FEDERAL; Ano 1990, Título VII, 
Capítulo I). 

 

3. OBJETIVOS 

 
O objetivo geral realizar uma pesquisa das práticas de exploração da 

prostituição na Cidade de Guarulhos. Para tanto se faz necessário para os objetivos 

específicos: 

1.   Verificar se realmente existe essa prática na rede hoteleira da cidade; 

2.   Conhecer a forma em que os funcionários da recepção são treinados 

para não serem coniventes com essa questão; 

3.   Explicar de como poderá se caracterizar a exploração da prostituição. 

4. METODOLOGIA 

         
Trata-se de um trabalho básico, bibliográfico e exploratório, quantitativo e 

qualitativo. Com esse trabalho, pretende-se realizar uma discussão teórica sobre o 

papel da hotelaria nas práticas de inibição da exploração da prostituição na cidade 

de Guarulhos, definindo o que é prostituição e seus tipos. Para isso, conceitos e 

teorias referentes ao tema são abordados na pesquisa para ter uma maior clareza 

dessa atividade na cidade de Guarulhos. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 
 

5.1. Conceito de prostituição 

 
Segundo Nucci (2014, p. 67), “O conceito de prostituição é a comercialização 

do próprio corpo para a prática de atos libidinosos com pessoa em troca de valor 

determinado a ser entregue anterior ou posteriormente à prestação sexual”. 

Nos hotéis na cidade de Guarulhos, os administradores sempre orientam aos 

seus líderes da importância dos treinamentos às equipes, principalmente as equipes 

de atendimento para inibição dessa prática. Os gestores das casas noturnas, visitam 

os hotéis da cidade, principalmente nos horários noturnos para oferecerem os seus 

serviços aos hóspedes, levando as garotas de programas às vezes até o local, 

oferecendo os serviços sexuais ou até mesmo convidando os hóspedes para se 

dirigirem até o estabelecimento, principalmente os hóspedes estrangeiros que 

gastam muito quando esses serviços são oferecidos. 

 
Gabriela Leite (1992, p.166) afirma que: Há um elemento decisivo nessa 
história toda, que é a clandestinidade da prostituição. Exatamente por ser 
um negócio tão encoberto, por ser contravenção, é que ocorrem práticas 
como o tráfico de meninas. Enquanto for assim, tudo protegido pela própria 
ilegalidade, essas transgressões continuarão a acontecer com a maior 
facilidade. Num mundo ilegal, excluído, tudo pode acontecer, tudo faz parte 
da mesma coisa, tudo é aparentemente o mesmo emaranhado, mesmo não 
sendo. Na clandestinidade as pessoas fazem o que querem. 

 

No caso da garota de programa que queira se hospedar junto com o hóspede, 

mesmo que seja por algumas horas no apartamento e com a autorização do mesmo, 

poderá ser possível, agora barrar a entrada dessa garota poderá vir a ser um 

problema, principalmente com o hóspede ou a garota, que poderá acionar 

judicialmente o estabelecimento. O que não poderá haver é o agenciamento dessa 

garota de programa, por intermédio de um agenciador. 

 
Conforme Sironi (2011, p. 16): Para alguns autores, como a dignidade 
sexual faz parte da dignidade humana e que como nos crimes acessórios a 
prostituição o que está em jogo não é a liberdade sexual e sim a dignidade 
humana, pois vender sua escolha sexual, torna o ser humano mera coisa, 
objeto de mercancia. Assim o bem jurídico tutelado não é a liberdade sexual 
e sim a integridade moral do indivíduo que se prostitui. 

         

Esses agenciadores, costumam também frequentar os hotéis da cidade de 

Guarulhos para oferecer esses serviços por intermédio das garotas de programas. 

Eles acabam oferecendo uma porcentagem em dinheiro aos funcionários quando o 



serviço é confirmado, inclusive esses agenciadores fazem os serviços de leva e traz 

como uma forma de comodidade, sendo que essa prática é ilícita, principalmente 

nas regras e procedimentos internos dos hotéis, pois não são permitidos pelos 

administradores. 

A prostituição é apenas uma vertente social que sofre com tais preconceitos 
ainda existentes. Apesar de claramente presente no Brasil e no mundo, as 
profissionais do sexo ainda são vistas como escória social, recebendo 
tratamento político e social incompatíveis com a dignidade que merecem. 
Tal fato, conforme veremos no decorrer do estudo, somente piora as 
condições das profissionais do sexo no Brasil, uma vez que as priva de 
tratamento adequado nas mais variadas vertentes, como a tratamentos de 
saúde, direitos trabalhistas, entre outros. O que se faz, então, é renegar 
uma situação que já é fato em nosso país, por meros anseios (falso) 
moralistas que ainda permeiam nossa sociedade. (VIEIRA E JÚNIOR, 2015, 
p.332). 

 

De acordo com os artigos 227 e 231-A do código penal brasileiro nº 2848/40, 

percebe-se que a lei brasileira optou por considerar a prostituição em si uma forma 

de exploração sexual, considerando vítima a pessoa que se prostitui ou dela prática 

por intermediação de terceiros. 

 

É por demais conhecida a expressão quase popular que argumenta que a 
prostituição é uma das profissões mais antigas que a humanidade já 
conheceu. Embora tal seja difícil de comprovar, o que é certo é que, ao 
longo da história, a prostituição foi sendo alvo de uma série de mudanças 
relativamente à sua conceptualização, legislação e aceitação social. 
(MENDES DA CUNHA, 2012, p.37). 

 

 

Como o mercado de trabalho está sendo bastante concorrido, essas 

mulheres, a maioria de baixa escolaridade decidem ir para o mundo da prostituição, 

sem qualquer oportunidade. Essas pessoas vão atrás de manter o seu sustento se 

prostituindo. Sendo assim, essas pessoas vão atrás de casas noturnas e hotéis 

onde aceitam esse tipo de serviço e ter uma renda para se manter. 

 

Segundo Nucci (2009, p.14.): Dignidade fornece a noção de decência, 
compostura, respeitabilidade, enfim, algo vinculado à honra. A sua 
associação ao termo sexual insere-a no contexto dos atos tendentes à 
satisfação da sensualidade ou da volúpia. Considerando-se o direito à 
intimidade, à vida privada e à honra, constitucionalmente assegurados, além 
do que a atividade sexual é, não somente um prazer material, mas uma 
necessidade fisiológica para muitos, possui pertinência a tu tela penal da 
dignidade sexual. Em outros termos, busca-se proteger a respeitabilidade 
do ser humano em matéria sexual, garantindo-lhe a liberdade de escolha e 
opção nesse cenário, sem qualquer forma de exploração, especialmente 
quando envolver formas de violência. 

 



 
6. RESULTADOS  

 

Ao realizar a pesquisa compreende-se que a prostituição é algo que acontece 

na cidade de Guarulhos, onde há diversos hotéis, boates e bares. Nota-se que a 

administração dos hotéis é contra a exploração da prostituição, e deixa isso bem 

claro aos seus funcionários.  

 
O baixo nível de escolaridade, as dificuldades financeiras ou a pobreza 
absoluta, compõem os obstáculos para a integração das prostitutas no 
mercado de trabalho. Para aquelas que pertencem às classes mais baixas, 
as perspectivas de mudança de atividade ainda são menos viáveis em 
virtude da baixa escolaridade e da ausência de qualificação profissional. 
(MOURA; OLIVEIRA; LIMA; FARIAS; FEITOZA, 2010). 

 

Há casos onde podem acontecer de os próprios funcionários do hotel 

participar e acabarem se envolvendo, isso devido a todos saírem ganhando algo em 

troca. O fato de o cliente levar um (a) acompanhante é total direito dele, onde ele 

somente paga a taxa e pode entrar normalmente, isso pode ser feito, agora o que 

não pode, é ser feita a negociação direta com o hotel em busca de contratar a 

mulher ou homem, para o ato da prática sexual. Que é o que acontece em alguns 

hotéis. 

Segundo Meihy (2015, p.12), “Os cálculos sugeridos podem, ao menos, 

indicar montantes que chegam, na atualidade, a mais de 40 milhões de pessoas se 

prostituindo. Destas, cerca de 75% são mulheres, a maioria entre 13 e 25 anos”. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Ao realizar esta pesquisa, chegamos à conclusão que o fator importante para 

poder combater a exploração da prostituição na cidade de Guarulhos é algo que tem 

que vir desde a administração em geral até aos funcionários da recepção e também 

todos os funcionários do atendimento do hotel devem estar na defesa da mesma 

causa.  

O importante é sempre estar lembrando desses problemas com os 

funcionários e desenvolvendo os treinamentos necessários também com as equipes 

de atendimento principalmente, mostrando de quanto será importante o trabalho 

deles na inibição da exploração sexual que de fato é uma prática ilícita e abusiva, 

devido principalmente toda a lucratividade praticamente ser dos agenciadores, que 



sempre fazem as suas divulgações clandestinamente, tratando a mulher como se 

fosse uma mercadoria ou um objeto sexual aos seus requerentes.   

Caso seja necessário também, poderá ser feito reuniões em relação ao tema, 

para poder evitar com que haja esse tipo de ação no estabelecimento e até mesmo 

para saber lidar com essa situação. 

O hotel não deve ser o intermediador entre as prostitutas e os clientes, ou 

aceitar, qualquer tipo de proposta de casas noturnas oferecendo o serviço sexual, 

que é um caso frequentemente feito em determinados hotéis, principalmente nas 

grandes cidades como a de Guarulhos e nas regiões metropolitanas. 
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