
ão fossem os mi-
tos criados em tor-
no da sexualidade
humana, os mo-
téis seriam até ho-

je como o arquiteto Arthur Hei-
neman idealizou em 1925: um
lugar destinado ao descanso de
motoristas que viajavam pelas
estradas americanas. A palavra
motel, inclusive, é uma invenção
dele, que juntou as palavras em
inglês mo(tor) e (ho)tel, em que
motor significa, justamente, carro
ou automóvel. E batizou seu esta-
belecimento, na Califórnia, de
Milestone Motel. O nome, que
inicialmente era uma marc a
comercial, acabou se populari-
zando ao ser adotado por outros
estabelecimentos do mesmo gê-
nero.

Foi somente na década de 1960
que o empresário do “ramo
h o t e l e i ro”, Servando Fern a n d e s
d’Ávila, inspirado nos motéis dos
Estados Unidos, criou um clube
em Itaquaquecetuba, na Grande
São Paulo, onde os sócios fica-
vam hospedados com suas acom-
panhantes, ou pediam os ser-
viços de alguma funcionária do

clube, devidamente re g i s t r a d a
em carteira. Ele teria batizado o
estabelecimento de Motel Play-
b o y. Alguns anos depois, foi
inaugurado o luxuoso Motel Ba-
riloche, na Rodovia Raposo Ta-
vares, na saída de São Paulo. O
estabelecimento trazia várias
inovações que, até hoje, servem
de modelo para os motéis em
todo o país: espelhos por toda
parte, hidromassagem, piscinas,
saunas e filmes eróticos.

De lá pra cá, as noites nos
inúmeros motéis que se prolife-
raram pelo país nunca mais
foram as mesmas. Dentro do
quarto, tudo é planejado visando
favorecer e estimular a principal
atividade para a qual ele foi pro-

jetado: o sexo. Antes de espelhos
e banheiras, a prioridade é a pri-
vacidade, já que esta é uma das
principais razões que levam as
pessoas aos motéis. No May-
flower, na Barra da Tijuca, por
exemplo, até mesmo a re c e p-
cionista é proibida de olhar para
dentro do carro que chega. 

E para quem pensa que motel é
lugar de orgias sexuais de todo
tipo, Tuca Sahyone, adminis-
trador do Mayflower há dois
anos, esclarece que a manu-
tenção de leis e costumes morais
precisam ser mantidos. Menores
de 18 anos, por exemplo, não
podem entrar. Se a recepcionista
desconfiar da idade do cliente,
este só poderá entrar mediante
apresentação de documento que
comprove a maioridade. Adultos
com crianças devem apresentar a
Certidão de Nascimento que i-
dentifique a relação de pater-
nidade dos dois. Em caso de gru-
pos, dois casais são o máximo, e
o pagamento é realizado por
casal, um quarto para cada
dupla. Mais do que isso seria
perigoso, tanto para as pessoas
como para o estabelecimento. 
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De noite
na cama
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Um passeio pelos motéis do Rio de Janeiro

“Assim como a noite,
os desejos humanos

são obscuros, velados
no inconsciente”

Elizabeth Leoni





“Da última vez que nós per-
mitimos esse tipo de coisa, eles
quebraram a suíte presidencial
todinha. Foi um horror”, diz Sa-
hyone.

E n t re quatro paredes vale tudo
Segundo a psicanalista Eliza-

beth Leoni, o motel é o lugar
onde o ser humano se perm i t e
realizar suas fantasias mais
escondidas. É justamente ali,
“escondido”, que o homem des-
tampa sua caixinha de desejos.
Para Leoni, a pessoa pre c i s a
desses estímulos externos para
liberar suas fantasias, que ficam
reprimidas dentro de casa, con-
siderada o lugar da família, do
amor e do lar, um contexto onde
a “perversão sexual” não se en-
c a i x a .

Adiciona-se a isso o fato de a
maioria das relações sexuais
serem realizadas à noite, o que
f a v o rece essa liberação. Assim
como a noite, os desejos hu-
manos são obscuros, velados no
inconsciente. Ter relações sob a
luz da lua dá um certo conforto,
uma certa liberdade para que as
pessoas liberem suas fantasias
sem serem vistas. 

É o caso de um casal de apro-
ximadamente 65 anos que, todo
fim-de-semana, aluga uma das
suítes no Mayflower. O quart o
t o rna-se uma extensão da casa.

Da casa que, entretanto, não se
situa em outra cidade. O casal,
que se hospeda como turista, não
somente mora no Rio de Janeiro,
como no mesmo bairro de loca-
lização do motel. Discordando da
psicanalista, o empresário Robe-
rto Corrêa adota uma teoria sim-
ples: “os casais procuram motéis
porque não querem, no meio do
ato sexual, serem interrompidos
por um ou outro filho batendo na
porta do quarto trancada”, diz
Roberto, pai de seis adolescentes.

Com ou sem explicação teóri-
ca, os motéis continuam lotando
não só quartos, como as ruas da
cidade. No Dia dos Namorados,
por exemplo – que, na opinião
unânime dos administradores, é
o melhor dia de fre q ü ê n c i a
durante todo o ano – as filas que
se formam nas portas dos esta-
belecimentos são de dar inveja a
qualquer drive-in. Para não per-
der a clientela, apelar não é
problema para os donos. No ano
passado, o Mayflower distribuiu
drinques gratuitos para os cli-
entes que aguardavam na fila.
Lá pela décima rodada de bebi-
da, um casal recusou a cortesia. 

“Agora não precisa mais não, a
gente já está indo embora. Não
deu para esperar e a gente re-
solveu o problema aqui no carro
mesmo”, conta Sahyone.

Mas não é só de amantes que
vivem os motéis. Algumas pes-
soas o utilizam no estado puro de
sua origem. Editores jornalísticos
da Rede Globo que trabalham
nos estúdios do Projac, em Cu-
ricica, quando estão envolvidos
em turnos muito longos de tra-
balho, preferem pagar R$ 19,00
para dormir algumas horas no
motel Joy, perto do local de tra-
balho, a perder preciosos minu-
tos de sono na volta para casa.

No motel Scorpios, todo mundo
conhece a senhora de 70 anos
que tem o costume de passar as
noites de sexta-feira estudando.
A camareira Jorgina Gonçalves
afirma que o quarto da velhinha,
como é conhecido pelos funcio-
nários, é o que menos trabalho
dá na hora da limpeza. Jorgina,
que trabalha há cinco anos nessa
área, disse que já encontrou de
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No motel Scorpios,
todo mundo conhece
a senhora de 70 anos
que tem o costume 
de passar as noites 

de sexta-feira 
e s t u d a n d o



Piscina com “água corrente” faz parte do pacote

Thaís Markus



tudo nos apartamentos. “Coisas
esquisitíssimas!!!” diz, enverg o-
nhada, mesmo afirmando que
adora a profissão. 

Os motéis geram grande quan-
tidade de empregos. Em média,
são 30 funcionários que se
revezam nos dois turnos. Quem
trabalha à noite acaba ficando
s o b re c a rregado e corre maior
risco de enfrentar situações em-
baraçosas. O porteiro do motel
Toy, Elias da Silva, de 25 anos,
desempenha essa função desde
1997. Preocupado com suas
declarações, Elias deixa escapar
que o trabalho é muito difícil e
revela: “Eu recebo muita canta-
da. Tenho que saber sair de situ-
ações difíceis, senão acabo me
complicando. Convite para ir aos
apartamentos é o que não falta.
Além disso, minha família tem
muito preconceito em relação ao
meu trabalho”.

O porteiro contou também que
um homem casado já lhe ofere-
cera R$ 1.500,00 para fotografar
a placa do carro de sua esposa.
Elias recusou a proposta temendo
perder seu emprego. “Houve um
dia que uma garota saiu do quar-
to como nasceu, desesperada.
Acho que o namorado estava
pedindo ´algo a mais´. Ela saiu
procurando apoio. Então, eu tive
que acompanhá-la até o quarto
para ela se vestir e ir embora”,
diz Elias.

Localização
A localização de um motel fre-

qüentemente determina o perfil
de seu público. Os da zona sul e
B a rra da Tijuca são os pre f e r i d o s
das classes média e alta carioca.
Os motéis da região central são

comumente os eleitos por homens
acompanhados de garotas de
programa. Esta escolha também
está relacionada aos preços. Um

período de seis horas em um
motel na zona sul pode custar R$
250,00. Mesmo nos estabeleci-
mentos mais baratos da região é
quase impossível encontrar ser-
viço de qualidade por menos de
R$ 70,00. 

Seja onde estiver o motel, ga-
nha a clientela aquele que sai do
previsível pacote cama-espelhos-
banheira-sauna-piscina. A ima-
ginação acaba sendo um diferen-
cial na decoração dos quartos.

Muitos motéis oferecem suítes
temáticas. Em um quarto me-
dieval, por exemplo, não faltam
p a redes de pedras, foices, cor-
rentes e candelabros. No japonês,
o colchão fica sobre um tatame e
um convidativo ofurô ocupa o
lugar da hidromassagem. Para
quem tem fantasias mais ou-
sadas, há ainda a suíte selvagem
(decorada com lençol de onci-
nha) e a “sadomasô”, que dis-
pensa explicações.

Mas há quartos para todos os
gostos – e bolsos! As variações
abrangem desde o mais simples
(com espaço suficiente para uma
cama e um banheiro comum) até
o mais luxuoso (algumas vezes
chamado de “suíte presidencial”,
como em qualquer hotel), que
não raramente comporta até
uma pista de dança.

Em meio a tantas opções, quem
se sentir perdido ou indeciso pode
contar com um pequeno guia dos
melhores motéis do Rio de Ja-
neiro, selecionados pelo Guia de
Motéis da revista Playboy. É só
escolher o de sua preferência e
fazer a festa!
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”Eu recebo muita
cantada. Tenho que

saber sair de 
situações difíceis,
senão acabo me 
complicando”

Elias da Silva



Espelhos, muitos espelhos...

Thaís Markus


